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 تمهيد

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ويل الصاحلني ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله النيب 
هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا دائما إىل يوم الدين .الصادق األمني ، صلى ا  

 أما بعد . .

 هفهذا الكتيب بني يديك حماولة متواضعة لتقريب علوم احلديث لغري املختصني فإمنا الدين يقوم على معرفة كتاب اهللا و سن
ل وجة اال أن أغلب املؤلفات ىف العلوم الشرعية رسوله وان كان علمائنا االجالء قد قاموا خبدمة علوم الدين كافة على أكم

اكثر عمقاً و أثقل حمتوى من مستوى القارىء العامي من أمثاىل و ملا كنت قد واجهت صعوبة ىف حتصيل مقدمات علوم 
لى متنيت لو كان بيدى ليوفر عينفعىن وقد خمتصراً  مجعاحلديث من املؤلفات القيمة الىت نصح ا الشيوخ فقد رأيت ان أ

اجلهد والوقت فيكون مقدمة للتوسع ىف االطالع و التعلم ملن اراد و يعطى نبذة خمتصرة ملن يريد فهم حمدود ألجبديات علوم 
فعمدت اىل بعض مؤلفات املختصني و أهل العلم  فإمنا هو عمل عامي موجه اىل نظرائة من العامةاحلديث دون التعمق 

. الكتيب  والثقة فجمعت منها بعض فوائد فكان هذا  

 وأسال اهللا العلي العظيم ان جيعل هذا العمل الضئيل نافعاً و خالصاً لوجه الكرمي .

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشأة وتطور علوم الحديث

وقوله  ,احلديث يف األصل يطلق على اجلديد من األشياء ويطلق على اخلرب. ومنه قوله تعاىل {ومن أصدق من اهللا حديثا} 
 {فجعلناهم أحاديث}.

أو صفة. أو تقرير  أو فعل  ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول هو صطالح:ويف اال  

: القدسي احلديثأما   

. الطهر وهو القدس إىل نسبة القدسيف  

} باحلق ربك من  القدسِ  روح  نزله قل: {شأنه عز قال السالم عليه جلربيل وصفا الكرمي القرآن يف الكلمة هذه جاءت وقد
نزل به الروح : {وجل عز قوله يف األمني الروح وهو املطهر، أي املقدس الروح أي الصفة إىل املوصوف افةإض من وهو  

. ورسله أنبيائه إىل اهللا وحي على األمني هو وجربيل}  مبني عريب املنذرين بلسان نم لتكون قلبك على األمني   

 عليه اهللا صلى- النيب من لفظه هو أم وتعاىل تبارك هللا من ومعناه بلفظه أهو: القدسي احلديث يف العلماء ختلفوقد أ
؟ تعاىل اهللا من بوحي ومعناه -وسلم  

 من طريق بأي -وسلم عليه اهللا صلى- النيب إىل به أوحى وأنه تعاىل اهللا من ومعناه لفظه أن إىل العلماء من كثري فذهب
 من لفظه هذا أن ذلك ظاهر النبوي احلديث وبني ينهب الفرق يكون هذا وعلى املنام، يف أو القلب، يف كقذف الوحي طرق
 حيث من الكرمي للقرآن موافقا يكون أيضا هذا وعلى وتعاىل تبارك اهللا عند من لفظه وذاك - وسلم عليه اهللا صلى- النيب
. وتعاىل تبارك اهللا من بوحي منهما كال وأن وسلم، عليه اهللا صلى النيب على بلفظه نزل منهما كل كونه  

وجوه متعددة ومنها : من الكرمي القرآن وبني بينه الفرق نويكو    

 بني عليه جممعا يكون يكاد أمر وهذا السالم عليه جربيل وهو اجللي الوحي طريق عن به موحى كله الكرمي القرآن أن  
.العلماء    

الصالة به جتوز فال القدسي احلديث أما الكرمي بالقرآن إال: تصح ال الصالة أن  .   



 عشر حرف بكل فله القرآن من حرفا قرأ من: مرفوًعا الرتمذي رواه الذي احلديث ففي بتالوته متعبد الكرمي القرآن أن  
بتالوا يتعبد فال القدسية األحاديث وأما" حرف وميم حرف، والم حرف، ألف ولكن حرف} امل: {أقول ال حسنات،  

 فليست القدسية األحاديث أما وتعاىل، تبارك اهللا إىل نسبته يف واليقني للقطع املفيد بالتواتر منقول كله الكرمي القرآن أن  
  كذلك

فال  القدسية األحاديث أما الناس، سورة آخر إىل الفاحتة سورة أول من املصاحف يف كله مكتوب الكرمي القرآن أن     

 األحاديث خبالف والنفساء احلائض ذاوك قراءته  اجلنب على وحيرم حائل، بغري للمحدث مسه جيوز ال الكرمي القرآن أن  
.القدسية  

  واليك بعض املصطلحات األساسية املستعملة ىف علوم احلديث :

:خلربا  
 لغة: النبأ  

 اصطالحاً: فيه ثالثة أقوال وهي:
)هو مرادف للحديث: أي إن معنامها واحد اصطالحاً.1  
واخلرب ما جاء عن غريه .) مغاير له: فاحلديث ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. 2  
) أعم منه:أي إن احلديث ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخلرب ما جاء عنه أو عن غريه.3  
ر:األث   

 أ) لغة: بقية الشيء.
صطالحاً: فيه قوالن مها:ب) ا  

أن معنامها واحد اصطالحاً. رادف للحديث: أي) هو م1  
أفعال.التابعني من أقوال أو ضيف إىل الصحابة و ) مغاير له: وهو ما أ2  

 اإلسناد: له معنيان:
و احلديث إىل قائله مسنداً .أ) عز   

وصلة للمنت . وهو ذا املعىن مرادف للسند .
ٌ
 ب) سلسلة الرجال امل

السند:   
 أ) لغة: املعتمد. ومسي كذلك ألن احلديث يستند إليه ويعتمد عليه .



 ب) اصطالحا: سلسلة الرجال املوصلة للمنت.
ملنت:ا  

 أ) لغة: ما صلب وارتفع من األرض.
 ب) اصطالحاً: ما ينتهي إليه السند من الكالم.

د: ( بفتح النون )املسن  
 أ) لغة: اسم مفعول من أسند الشيء إليه مبعىن عزاه ونسبه له.

 ب) اصطالحاً: له ثالثة معان.
) كل كتاب مجَع فيه مرويات كل صحايب على ِحَدة .1  
املتصل سنداً . املرفوع ) احلديث2  
املعىن مصدراً ميمياً. راد به " السند " فيكون ذا) إن ي3  
د : ( بكسر النون )املسن   

يةهو من يروي احلديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إال جمرد الروا  
دث:احمل  

اا.ويطلع على كثري من الروايات وأحوال رو  يشتغل بعلم احلديث رواية ودراية هو من   
 احلافظ : فيه قوالن :

 أ) مرادف للمحدث عند كثري من احملدثني.
 ب) وقيل هو أرفع درجة من احملدث . حبيث يكون ما يعرفه يف كل طبقة أكثر مما جيهله.

 احلاكم:
  اليسري على رأي بعض أهل العلم.هو من أحاط علماً جبميع األحاديث حىت ال يفوته منها إال

.ظهور علم الحديث   

من الصحابة و خشية  تبدء العناية بأسانيد احلديث و باقى فروع هذا العلم تباعاً اال من بعد تباعد الزمن و وفاة الكثري مل
الكذب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلم يكن الصحابة يكذبون على النىب وأمنا كان ان اخطأ احدهم (وأخطأهم 

وقعوا ا ىف النقل او أخطاء أم املؤمنني عائشة على اكثر من صاحىب  قليلة) أستدرك غرية علية وصححة كما أستدركت
.الفهم عن الرسول   



مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: مسوا لنا رجالكم، فينظر إىل  مد بن سريين: قال اإلمام التابعي حم
م رواه مسلم يف  مقدمة صحيحه ومنذ طبقة تابعى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثه

تباعاً وهذا ما سنعرض لة فيما يلى تظهر فية التابعني بدء هذا العلم ىف النضوج و بدأت تظهر لة قواعد مث بدأت التصانيف   

.الحديث في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم  

ومن  املباشرالوحي بطريق السماع  -اهللا عليه وسلم صلى-كان معظم الصحابة رضوان اهللا عليهم يأخذون عن رسول اهللا 
مباشرة بسبب السفر أو االشتغال باجلهاد أو أمور  - صلى اهللا عليه وسلم-مل متكنه ظروف حياته من التلقي عن الرسول 

البخاري ومسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان  ياملعاش أخذ عمن تلقى عن الرسول, فقد ثبت يف صحيح
وذاك ينزل يوما, فإذا  هذا ينزل يوما -ى اهللا عليه وسلمصل-تناوب هو وجار له من األنصار يف الذهاب إىل جملس الرسول ي

كانوا يرسلون الوفود لتأتيهم خبرب   وقبائل العربنزل أحدمها جاء لآلخر خبرب ذلك اليوم من الوحي واألحاديث واألخبار, 
صلى اهللا عليه -وفدوا على النيب وغريهم  كوفد عبد القيس و قوم ضمام بن ثعلبةالرسول والوحي قرآنا أو سنة كما فعل 

  من وراءهم اسالم فأجام وعلمهم وأوصاهم أن يبلغو وسألوه عن اإلميان وشرائع اإل -وسلم

ة يرسل مع الوفود من علماء الصحابة من يقرئهم القرآن ويعلمهم السن -صلى اهللا عليه وسلم-كان الرسول كذلك   و
.ويفقههم يف الدين وذلك كما فعل مع األنصار قبل اهلجرة, فقد أرسل معهم الصحايب اجلليل مصعب ابن عمري  

.وتبليغها وشرائع الدين فظ األحاديث والسننحب يأمر -صلى اهللا عليه وسلم-وكان النيب   

.كما مسعه فرب مبلغ أوعى من سامعا  نضر اهللا امرأ مسع مين مقالة فحفظها ووعاها، فأداهصلى اهللا عليه وسلم: -قوله ك   

.ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منهصلى اهللا عليه وسلم: -وقال   

صلى اهللا عليه وسلم: "العلماء ورثة األنبياء واألنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها, وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ -وقال 
.وتبليغها تعلم السنن والشرائعمن األحاديث اليت كانت حتمل الصحابة على  لك العديدو غري ذوافر" ,   

 كتابة الصحابة عن رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم واستمر بعد ذلك ومنها :  –من االدلة الكثرية على أن تدوين السنن قد بدء ىف حياة الرسول يوجد   

أحد أكثر حديثا مين إال ما   -صلى اهللا عليه وسلم-ما من أصحاب رسول اهللا ما رواه البخاري وغريه عن أيب هريرة قال: "
  لعاص فإنه كان يكتب وال أكتبا كان من عبد اهللا بن عمرو بن



أن يكتب له شيئا  -صلى اهللا عليه وسلم-اليمين التمس من النيب   ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما : أن أبا شاه  
   اكتبوا أليب شاهصلى اهللا عليه وسلم: -قال النيب ح فمسعه من خطبته عام الفت

روى البخاري وكذلك كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن عزم وغريه   -صلى اهللا عليه وسلم-أنه   
الرمحن يف صحيحه بسنده عن أنس: "أن أبا بكر رضي اهللا عنه كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين: "بسم اهللا 

على املسلمني واليت أمر ا رسوله فمن سئلها من  -صلى اهللا عليه وسلم-الرحيم: هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا 
احلديث اىل أخر املسلمني على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعط ... "  

 فكرهها طائفة منهمىف أول األمر الكتب وقد اختلف السلف من الصحابة والتابعني يف كتابة األحاديث وتدوينها يف 
 رضي اهللا عنهم: ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى األشعري وأبو سعيد اخلدري وينسب هذا القول اىل 

 أمجعني .

بن عباس, وأباحها أو فعلها طائفة منهم: عمر, وعلي، وابنه احلسن, وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وأنس، وجابر، وا
واحلسن البصري, وعطاء بن أيب رباح, وسعيد بن جبري, وعمر بن عبد العزيز, وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة 

. والتابعني  

مث إنه زال ذلك اخلالف, وأمجع املسلمون وا قال ابن الصالح يف مقدمته: مث أمجعوا بعد ذلك على جوازها بل على وج
  .يف الكتب لدرس يف األعصر األخريةال تدوينه على تسويغ ذلك وإباحته ولو 

ومل يعد من السلف من كان يتحرج من الكتابة وبذلك ارتفع اخلالف الذي كان بينهم أوال يف كتابة وقال احلافظ ابن حجر: 
. احلديث  

نسيان ممن يتعني واستقر األمر, وانعقد اإلمجاع على جواز كتابته, بل على استحبابه, بل على وجوبه على من خشي عليه ال
.عليه تبليغ العلم  

 فماذا عن االحاديث فى النهى عن كتابة الحديث ؟ 

قد اختلف العلماء يف التوفيق بني أحاديث اإلذن وحديث النهي فمنهم من قال: إن اإلذن ملن خيف عليه النسيان كأيب 
  له على الكتابة, فيكون النهي خمصوًصا بهعليه النسيان ووثق حبفظه, وخيف اتكا أمنه, والرجل األنصاري, والنهي ملن شا



ومنهم من قال: إن النهي خشية أن يلتبس على البعض احلديث بالقرآن الكرمي, أو أن يكون شاغًال هلم عنه, واإلذن ملن 
ص أمن عليه ذلك بأن كان قارئًا كاتًبا, ويؤمن عليه االنصراف عن القرآن واالشتغال بالسنة كعبد اهللا بن عمرو بن العا

.وسيدنا علّي رضي اهللا عنهم  

  .إنه موقوف عليه وقالويقتضى النهى اساساً ومنهم من أعل حديث أيب سعيد اخلدري الذي رواه مسلم 

ومنهم من قال: إن أحاديث اإلذن ناسخة حلديث النهي, وإن النهي كان يف مبدأ األمر حني خيف اشتغاهلم باألحاديث 
بالقرآن, مث ملا أمن ذلك نسخ, قال احلافظ يف الفتح "وهو أقرا مع أنه ال ينافيها",  عن القرآن أو خيف اختالط غري القرآن

وهذا الرأي هو الصحيح, ويؤيد القول بالنسخ, أن بعض أحاديث اإلذن متأخرة التاريخ فأبو هريرة رضي اهللا عنه راوي 
م السابع عقب خيرب مما يدل على أن عبد اهللا  حديث كتابة عبد اهللا بن عمرو وهو متأخر اإلسالم فقد أسلم يف أوائل العا

كان يكتب بعد إسالمه, وقصة أيب شاه كانت عام الفتح سنة مثاٍن, وحديث طلب النيب كتابًا ليكتبوا له ما كان يريد قبيل 
ا ال وفاته, ولو كان حديث أيب سعيد يف النهي متأخرًا عن هذه األحاديث لعرف ذلك عند الصحابة يقيًنا، إذ مثل ذلك مم

. خيفى عليهم  

ألخري, ومهما يكن من شيء فقد انقضى العصر النبوي ا مث جاء إمجاع األمة على الكتابة بعد قرينة على أن اإلذن هو األمر
 والذين كانوا يكتبون األحاديث من الصحابة أقل ممن كانوا ال يكتبون

 الحديث في عهد الصحابة وكبار التابعين

فكان من مجع بعض االحاديث من الصحابة  –صلى اهللا عليه وسلم  –لبه بعد وفاة الرسول أستمرت العناية باحلديث وط
 ال يضن ا على غريه 

صلى اهللا عليه -روى الدارمي واحلارث يف مسنديهما بسنديهما عن ابن عباس قال: "ملا قبض رسول اهللا ومن ذلك ما 
فإم اليوم كثري قال: واعجبا  -صلى اهللا عليه وسلم- صحاب رسول اهللاأ قلت لرجل من األنصار: هلم فلنسأل -وسلم

-قال ابن عباس. وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهللا  -يعين هذا الرجل-لك!! أترى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فرتك ذلك 
من  عليسفي الريح يردائي   فأتوسد  فإن كان ليبلغين احلديث عن رجل منهم فآيت بابه, وهو قائل -صلى اهللا عليه وسلم

الرتاب فيخرج فرياين فيقول: يابن عم رسول اهللا ما حاجتك؟ هال أرسلت إيل فآتيك؟! فأقول: ال أنا أحق أن آتيك. فأسأله 
.عن احلديث, فعاش األنصاري حىت رآين. وقد اجتمع الناس حويل يسألوين. فقال: هذا الفىت كان أعقل مين  

صلى اهللا -ث ويقيدها يف كتب فاستشار يف ذلك أصحاب رسول اهللا أن جيمع األحاديهم  -رضي اهللا عنه-عمر مث أن 
فأشاروا عليه أن يكتبها, فطفق يستخري اهللا يف ذلك شهرا, مث أصبح يوما وقد عزم اهللا له، فقال: "إين كنت  -عليه وسلم



وإين واهللا ال ألبس كتاب اهللا أردت أن أكتب السنن وإين ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهللا، 
  بشيء أبدا". رواه البيهقي يف املدخل

اخللفاء  الصحابة بعدة و سار -صلى اهللا عليه وسلم-على سنة التثبت يف الرواية اليت أشار إليها القرآن, وحث عليها النيب و 
ورث. فقال: "ما أجد لك يف  الراشدون. روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر تلتمس أن ت

ذكر لك شيئا", مث سأل الناس, فقام املغرية بن شعبة  -صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا شيئا, وما علمت أن رسول اهللا 
يعطيها السدس. فقال له الصديق: "هل معك أحد" فشهد حممد بن  -صلى اهللا عليه وسلم-فقال: مسعت رسول اهللا 

أبو بكر رضي اهللا عنه مسلمة مبثل ذلك فأنفذه هلا  

فقد ج منهج الصديق يف تثبته بل وزاد عليه. روى اجلريري عن أيب  -رضي اهللا عنه-على هذه السنة سار الفاروق عمر 
سلم على عمر من وراء الباب ثالث مرات, فلم يؤذن له,  -يعين األشعري- نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن أبا موسى 

يقول: "إذا سلم أحدكم  -صلى اهللا عليه وسلم-ال له: مل رجعت؟ قال: مسعت رسول اهللا فرجع. فأرسل عمر يف إثره فق
ثالثا فلم جيب فلريجع" , قال: لتأتيين على ذلك ببينة أو ألفعلن بك, فجاء أبو موسى منتقعا لونه, وحنن جلوس, فقلنا: ما 

عه رجال حىت أتى عمر فأخربه وروي أنه قال أليب شأنك؟ فأخربنا, وقال: هل مسعه أحد منكم؟ قلنا: كلنا مسعه, فأرسلوا م
ولكين أردت أن أستثبت" وقال عمر الفاروق:  -صلى اهللا عليه وسلم-موسى: "إن كنت ألمينا على حديث رسول اهللا 

وهذا أبو احلسن علي رضي اهللا عنه   "حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع" رواه مسلم يف مقدمة صحيحه
حديثا نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين به, وكان إذا حدثين  -صلى اهللا عليه وسلم-إذا مسعت من رسول اهللا يقول: "كنت 

 "غريه استحلفته فإذا حلف صدقته" ويقول: "حدثوا الناس مبا يعرفون, ودعوا ما ينكرون, أحتبون أن ُيكذب اهللا ورسوله

رواية املنكر وحث على التحديث باملشهور وهذا أصل كبري يف قال اإلمام الذهيب: "فقد زجر اإلمام رضي اهللا عنه عن 
الكف عن بث األشياء الواهية واملنكرة من األحاديث يف الفضائل، والعقائد, والرقائق، وال سبيل إىل معرفة هذا من هذا إال 

 باإلمعان يف معرفة الرجال واهللا أعلم"

رء من : حبسب املرضى اهللا عنه عبد اهللا بن مسعود يقول واملقل, وقد اتبع هذا املنهج أيضا سائر الصحابة املكثر منهم 
رواه مسلم. وهي دعوة صادقة إىل التثبث، فإن املرء إذا حدث بكل ما مسع فإنه يقع يف  .الكذب أن حيدث بكل ما مسع

 الكذب ال حمالة إذ هو يسمع يف العادة الصدق والكذب

أو استحالفهم عند الرواية طعنا يف عدالتهم وال تكذيبا هلم  أخر راوياوطلبهم  هملبعض الصحابة ومل تكن مراجعة بعض 
تعظيماً للسنه النبوية  لتكون سنة متبعة ملن يأيت بعدهمكذلك و  والتثبت من املروياتولكن ذلك كان على سبيل التحوط 



إن كنت موسى األشعري: لسيدنا أيب  قول عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنهوليس أدل على هذا من  وتقديراً لعظم امرها
.ولكين أردت أن أستثبت -صلى اهللا عليه وسلم-ألمينا على حديث رسول اهللا   

منهم من روى حديث او حديثان و منهم من صحاىب و صحابية  1800وبلغ عدد من روى احلديث من الصحابة قرابة 
 وانس وسعد وجابر سعبا وابن هريرة واىب عمر وابن عائشةأكثر من الرواية ومنهم من روى اكثر من ألف حديث وهم 

كطول   متعددة وإمنا كان ذلك لعوامل أستهانة بأمرها مل يكن إكثار املكثرين من الصحابة يف الرواية رضى اهللا عنهم أمجعني و 
تلقوا منهم  و أكثار من احلديث اوسكىن األمصار اليت يقصدها طالبو  وقلة االشتغال بأمور الدنياوجلوسهم للرواية العمر, 

صحابة ما ال شك فية ان كثري من الروايات متعددة الطرق مل تصل الينا من كافة هذه الطرق وأمنا بلغ بعض من مسع من الف
و مل يبلغ بعضهم ما جائهم و يالحظ أن كثري من روايات املكثرين من الصحابة مل يسمعوها من رسول اهللا مباشرة وامنا 

و رواها اىل طالب العلم من التابعني . فيما يعرف مبرسل الصحاىب  مجعوها من غريهم من الصحابة  

عصر التابعين الرواية فى   

صلى -اديث عن رسول اهللا التابعون رضوان اهللا عليهم متت معظم الفتوحات وسكن الصحابة الذين محلوا األحوىف عصر 
وتكونت املدارس العلمية وأضحى هلذه املدارس أساتذة  الكثريين  األمصار و تفرغ للعلم والرواية والفتوى -اهللا عليه وسلم

مع شدة التحرز  وكان لرواية األحاديث والسنن من ذلك حظ كبريوكان االقبال على التعليم شديداً  وأئمة, وطالب كثريون
.ىف طلبها   

. دين فانظروا عمن تأخذون دينكم - أي علم احلديث والرواية-إن هذا العلم : ابن سريين التابعي اجلليل يقول ف  

. ذ عنهم احلديث يقال: ليس من أهلهعبد اهللا بن ذكوان فقيه أهل املدينة: أدركت باملدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخ يقول و
.رواه مسلم   

ل: "ال يكون الرجل إماما يقتدى به حىت ميسك عن بعض ما مسع" رواه مسلم.و اإلمام عبد الرمحن بن مهدي يقو   

ابن وهب: قال يل مالك  "اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما مسع وال يكون إماما أبدا وهو حيدث بكل ما يقول و  
. مسع" رواه مسلم يف مقدمة صحيحه  

صلى اهللا -سبعني ممن يقول: قال فالن قال رسول اهللا  -النبويأي -وكان اإلمام مالك يقول: "لقد أدركت يف هذا املسجد 
عليه وسلم. ولو أن أحدهم اؤمتن على بيت مال لكان أمينا عليه. ولكين ما أخذت عنهم؛ ألم ليسوا من أهل هذا 

. الشأن"   



.الكثري  غري ذلك من النصوص الدالة على العناية باألسانيد, ونقد الرواية والتثبت يف الروايةو   

  عاماً  تدوين الحديث تدويناً بداية 

"أن انظر ما كان من   روى اإلمام مالك يف املوطأ, أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
أو سننه أو حديث عمر أو حنو هذا فاكتبه, فإين خفت دروس العلم وذهاب  -صلى اهللا عليه وسلم-حديث رسول اهللا 

اه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرمحن األنصارية, والقاسم بن حممد بن أيب بكر"العلماء, وأوص  

ورواه اإلمام البخاري يف صحيحه تعليقا فقال: "وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم: رضي اهللا عنهما: أن انظر  
تبه. فإين خفت دروس العلم وذهاب فاك -صلى اهللا عليه وسلم-من حديث رسول اهللا  -أي يف بلدك-ما كان عندك 

ولتفشوا العلم, ولتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم. فإن العلم ال -صلى اهللا عليه وسلم-العلماء وال تقبل إال حديث النيب 
.  يهلك حىت يكون سرا"  

.األوىل املائة رأس على ذلك وكان  

هـ200- 100تدوين في القرن الثاني ال  

 تلى طبقة الزهري, وأيب بكر بن حزم فألف اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس املتوىف سنة مث شاع التدوين يف الطبقة اليت
  هـ باملدينة كتابه "املوطأ" توخى فيه القوى من حديث أهل احلجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم179

هـ 150وألف أبو حممد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املتوىف سنة   

  156وأبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي املتوىف سنة 

هـ 161وأبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري املتوىف سنة   

هـ 176وأبو سلمة محاد بن سلمة بن دينار املتوىف سنة   

ه 153ومعمر بن راشد املتوىف سنة   

ه 188وهشيم بن بشري السلمي الواسطي املتوىف سنة   

ه 188احلميد املتوىف سنة  وجرير بن عبد  

ه  181وعبد اهللا بن املبارك املتوىف سنة   



أنه ما من مصر من األمصار اإلسالمية إال وقد مجع األحاديث فيه إمام أو أئمة, وكانت  حىتكثريون من أهل عصرهم   و
لتابعني ومن بعدهم. واألثر بأقوال الصحابة وفتاوى ا -صلى اهللا عليه وسلم-طريقة هؤالء يف التأليف مزج أحاديث النيب 

ىل اجلمع يف األبواب. وأما مجع  الباقي من كتب هذا القرن هو املوطأ قال احلافظ ابن حجر: "إن ما ذكر إمنا هو بالنسبة
حديث إىل مثله يف باب واحد فقد سبق إليه الشعيب فإنه روى عنه أنه قال: هذا باب من الطالق جسيم. وساق فيه 

.  أحاديث  

  عن غيره - صلى اهللا عليه وسلم- ث رسول اهللا إفراد حدي

عن غريه, وكان ذلك على رأس املائتني فألفوا فيه ما  -صلى اهللا عليه وسلم-مث رأى بعض األئمة أن يفرد حديث رسول اهللا 
. يعرف باملسانيد  

. فألف عبيد اهللا بن موسى العبسي الكويف املتوىف سنة ثالث عشرة ومائتني مسندا  

. ن مسرهد البصري املتوىف سنة مثان وعشرين ومائتني مسنداوألف مسدد ب  

. وألف أسد بن موسى األمور املتوىف سنة اثين عشرة ومائتني مسندا  

. وألف نعيم بن محاد اخلزاعي نزيل مصر املتوىف سنة مثان وعشرين ومائتني مسندا  

. املسانيد مث اقتفى األئمة أثرهم. فقل إمام من أئمة احلديث إال رتب حديثه على  

. هـ إحدى وأربعني ومائتني241وذلك كاإلمام اجلليل أمحد بن حنبل املتوىف سنة   

.واإلمام إسحاق بن إبراهيم احلنظلي املعروف بابن راهويه املتوىف سنة مثان وثالثني ومائتني  

. هـ تسع وسبعني ومائتني وغريهم من النبالء279واإلمام عثمان بن أيب شيبة املتوىف سنة    

  هـ230ومنهم من ألف على األبواب وعلى املسانيد معا كأيب بكر بن أبيشيبة املتوىف سنة 

  هـ300-200في القرن الثالث"  دوينالت

ويعترب القرن الثالث اهلجري أخصب القرون بالنسبة لتدوين السنة وأزهاها ففيه ظهر أصحاب الكتب الستة املشهورة اليت 
.ا وأوفاها وأمشلها لألحاديث النبويةتعترب أهم دواوين السنة وكتبه  



وقد ج التأليف يف هذا القرن منهج التأليف على األبواب الفقهية فيبدءون بالطهارة مث الصالة مث الزكاة مث الصوم مث احلج مث 
املعامالت واحلدود وهكذا, ومن هؤالء من اقتصر على األحكام, ومنهم من مل يقتصر على ذلك فعرض للوحي وللعلم 

 وللتفسري وللمغازي والسري وذلك كما فعل البخاري ومسلم

:  منهم من التزم ختريج الصحيح فحسب يف كتابه وذلك كصاحيب الصحيحني ومها  

  هـ256جلعفي البخاري املتوىف سنة اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ا  

هـ 261ريي املتوىف سنة واإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القش    

ومنهم من مل يلتزم الصحة, فذكر يف كتابه الصحيح واحلسن والضعيف وقد تفاوت كتبهم يف املنزلة حبسب تفاوم يف العلم 
 واملعرفة وذلك كأصحاب السنن األربعة وهم:

   هـ 275اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين املتوىف سنة 

   هـ 279مد بن عيسى بن سورة الرتمذي املتوىف سنة اإلمام أبو عيسى حم  

   هـ 315اإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي املتوىف سنة    

   هـ 273أبو عبد اهللا حممد بن بن يزيد بن ماجه القزويين املتوىف سنة   

كان هذا القرن يعترب العصر الذهيب لتدوين   فال عجب أن كثريون ظهروا يف هذا القرنعلماء  وهناك غري هؤالء األئمة الستة 
. السنة  

   هـ400- 300التدوين في القرن الرابع 

استدرك أهل هذا القرن الرابع على أهل القرن الثالث ما فام وأكملوا الصرح الشامخ الذي أسسوه وبنوه حبيث مل ينته هذا 
عضهم باالستدراك عليهم يف نقد الرجال وتعليل القرن حىت كادت األحاديث تكون قد مجعت كلها ودونت، كما عين ب

.شهر الكتب املؤلفة يف هذا القرنوأ األحاديث  

هـ رتب يف الكبري الصحابة 360املعاجم الثالثة: الكبري واألوسط والصغري، لإلمام سليمان بن أمحد الطرباين املتوىف سنة    
يث, ورتب يف األوسط والصغري شيوخه على على حروف املعجم, وهو مشتمل على حنو مخسمائة وعشرين ألف حد

. احلروف أيضا  



   هـ 311صحيح اإلمام الكبري حممد بن إسحاق بن خزمية املتوىف سنة   

   هـ316صحيح أيب عوانة يعقوب بن إسحاق املتوىف سنة   

   هـ 321مصنف الطحاوي الفقيه احلنفي احملدث املتوىف سنة  

   هـ 340دلس املتوىف سنة املنتقى لقاسم بن أصبغ حمدث األن  

      هـ 353الصحيح املنتقى البن السكن سعيد بن عثمان البغدادي املتوىف سنة   

   هـ 354صحيح أيب حامت حممد بن حبان البسيت املتوىف سنة   

   هـ 385سنن اإلمام أيب احلسن الدارقطين املتوىف سنة   

  وغريهم كثري  هـ 405نة مستدرك اإلمام أيب عبد اهللا احلاكم املتوىف س  

 التدوين بعد القرن الرابع 

فقد كان طريقة مؤلفيها أم يهذبون كتب املتقدمني، أو يرتبوا، أو جيمعون ما تشتت وبعد القرن الرابع انتهى عصر الرواية 
ون غريبها، أو يشرحون منها يف كتب متفرقة يف كتاب واحد، أو خيتصرون األسانيد واملتون أو يتكلمون يف رجاهلا، أو يبين

متوا، أو جيمعون األحاديث املتعلقة باألحكام، أو بالرتغيب والرتهيب يف كتب مستقلة، أو خيرجون أحاديث بعض كتب 
ومن امثلة ذلك :  الفقه والتفسري والوعظ واللغة   

علي بن دقيق العيد املتوىف سنة  كالمها لإلمام حممد بنو اإلمام يف أحاديث األحكام وخمتصره اإلملام يف أحاديث األحكام 
هـ702  

ه852بلوغ املرام من أدلة األحكام" للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة    

هـ656الرتغيب والرتهيب لإلمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري املتوىف سنة    

ه676رف النووي املتوىف سنة رياض الصاحلني لإلمام أيب زكريا حميي الدين حيىي بن ش  

:  قسمني اىل أمجاالً  احلديث علوم وتنقسم   

. خاصة متنة حيث من والتابعني الصحابة من دونة هم من او للرسول نسب ما معرفة وجمالة: رواية علم   



 من بذلك يتصل وما. كل وأقسام. والضعيف واحلسن الصحيح معرفة إىل ا يتوصل وقواعد بأصول علم هو:  دراية وعلم
 والناسخ, ووفيام ومواليدهم الرواة وتاريخ, والتعديل واجلرح, الرواة وشروطهم وحال. وأقسامها وشروطها الرواية معىن معرفة

.املباحث املتعلقة باحلديث من ذلك غري إىل وغريبه احلديث وخمتلف واملنسوخ     

 هكذا واملنت السند وموضوعه واملنت السند أحوال به يعرف بقوانني : علم بانة احلديث مصطلح تعريف ميكن هذا وعلى
 واملروي أو هو علم الراوي حبال املعرفة القواعد معرفة هو: حجر ابن احلافظ وقال وغريه مجاعة بن الدين عز الشيخ عرفه

.والرد  القبول حيث من واملنت السند أحوال ا يعرف وقواعد بأصول  

. األحاديث من السقيم من الصحيح متييز مثرته : و   

 أو معضل او منقطع أو ضعيف السند هذا على احملدث او األمام قول معىن معرفة ىف األصطالحى اجلانب جانبني ولة
اخل حسن   

املردود ام املقبول من يعد احلديث هذا فهل اخل صحيح و ضعيف مصطلح من احملدث مقصد عرفنا أن بعد تأصيلى وجانب  

.املشرفة من أن يدخل فيها ما ليس منها وصيانتها من الكذب  حفظ السنة النبوية: وغايتة   

 نشاة علم المصطلح 

 فعلتم ما على فتصبحوا جبهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا: {سبحانة وتعاىل قال
ى اهللا عليه وسلم فكانت بواكري هذا العلم فأمر اهللا عز وجل بالتثبت ىف النقل وكذلك أمر صل احلجرات سورة) 6} (نادمني

 من يطلبون وكانوا للشريعة وحفظا للدين صيانة الرواية أمر يف واشتدوا عليهم اهللا رضوان الصحابة وتثبت ىف عهد النبوة 
  .كما سبق و قصصنا عن أىب بكر و عمر رضى اهللا عنهما   يرويه ما على بشاهد هلم يأيت أن الراوي

 إفشاء إىل الفتنة تؤدي ال حىت الرواية، أمر يف أكثر اشتدوا عنه تعاىل اهللا رضي عفان بن عثمان مقتل بعد ةالفتن قامت وملا
 أنس فتكلم والتعديل، واجلرح الرواية أمر يف كثري الصحابة من وتكلم   - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على الكذب

.أمجعني عنهم اهللا رضي وغريهم، عائشة مننيأم املؤ و  الصامت، بن وعبادة عباس، وابن مالك، بن  

 وابن البصري، واحلسن والشعيب، املسيب، بن سعيد التابعني من قواعده، بعض عن فتكلم العلم، هذا حلقات توالت مث
 وغريهم التيمي، وسليمان والزهري، أنس بن مالك كاإلمام غريهم، أناس ذلك بعد من وتكلم. كثري أيضا وغريهم سريين،

 أيدينا بني املوجودة الكتب بطون لنا وحفظتها عنهم نقلت اليت أقواهلم، ثنايا بني مبثوثة العلم هذا قواعد وجتد. كثري أيضا



و حتولت التعبريات الىت استخدموها للتعبري عن حال الرواية او الرواى اىل مصطلحات ذات داللة عرفية عند أهل  اآلن
.احلديث و املشتغلني بة   

 حممد وهو ، التابعني أئمة أحد ، احلديث علوم من)  والعديل اجلرح وعلم اإلسناد علم(  العلمني هذين وءنش بداية أرخ قد
.  رجالكم لنا مسوا:  قالوا ، الفتنة وقعت فلما ، اإلسناد عن يسألون يكونوا مل:   قال عندما ،)  هـ110 ت(  سريين بن

 يف ومسلم ، العلل يف أمحد اإلمام أخرجه حديثهم يؤخذ فال البدع أهل على وينظر ، حديثهم فيؤخذ السنة أهل إىل فينظر
.صحيحه مقدمة  

والثالث الثاني القرنين في المصطلح علم  

 بعض بتدوين وذلك وتطوره، تكوينه أطوار من جديدا طورا احلديث أصول علم فيها دخل ذلك تلي أخرى مرحلة وجاءت
 ، هـ 204 سنة املتويف الشافعي اإلمام مؤلفاته ثنايا يف موضوعاته بعض يف كتب فممن العلماء، كتب طيات بني مباحثه
 حجية وعن بالسنة االحتجاج وعن الكرمي، والقرآن السنة بيان عن واألم الرسالة كتابيه يف تكلم حيث عنه، تعاىل اهللا رضي
 يف هـ 256 سنة البخاري لموتك ذلك وغري بالسماع صرح إذا املدلس رواية وقبول الراوي، يف احلفظ وشرط الواحد، خرب

 مقدمة يف هـ 261 سنة املتويف تعاىل اهللا رمحه مسلم اإلمام تعرض كما العلم، هذا مباحث بعض عن وتوارخيه صحيحه
 وسنن املصطلح، علم مبوضوعات املتعلقة آرائه من كثريا عنه أمحد اإلمام تالميذ ونقل الفن، هذا مباحث لبعض صحيحه
 هذا فيها دخل أخرى حقبة ذلك تلت مث احلديث، علوم قواعد بعض عن حديث أيضا ا هـ 279 سنة املتويف الرتمذي
.احلديث مصطلح لعلم خصيصا  

الثالث القرن بعد المصطلح علم  

    : فيقول املرحلة تلك العسقالين حجر ابن احلافظ ويستعرض

: ذلك يف صنف من أول ث فمنواحلدي القدمي يف لألئمة كثرت قد احلديث، أهل اصطالح يف التصانيف فإن  

  .يستوعب مل لكنه ،"الفاصل احملدث: "كتابه يف الرامهرمزي حممد أبو القاضي  

  يرتب ومل يهذب، مل لكنه النيسابوري، اهللا عبد أبو واحلاكم  .

  للمتعقب أشياء وأبقى مستخرجا كتابه على فعمل األصبهاين نعيم أبو وتاله  .



 اجلامع: "مساه كتابا آداا ويف ،"الكفاية: "مساه كتابا الرواية قوانني يف فصنف البغدادي بكر أبو اخلطيب بعدهم جاء مث  
 بن بكر أبو احلافظ قال كما فكان مفردا؛ كتابا فيه صنف وقد إال احلديث فنون من فن وقل ،"والسامع الشيخ آلداب
. كتبه على عيال اخلطيب بعد احملدثني أن علم أنصف من كل: نقطة  

. بنصيب العلم هذا من فأخذ اخلطيب، عن تأخر من بعض جاء مث  

 . السماع   وتقييد الرواية أصول معرفة االملاع إىل: مساه لطيفا كتابا عياض القاضي فجمع   

 ليتوفر وبسطت؛ اشتهرت، اليت التصانيف من ذلك وأمثال". جهله احملدث يسع ال ما: "مساه جزءا املياجني حفص وأبو  
.فهمها ليتيسر صرت؛واخت علمها،  

 ويل ملا- فجمع دمشق نزيل الشهرزوري الرمحن عبد بن الصالح بن عثمان عمرو أبو الدين تقي الفقيه احلافظ جاء أن إىل  
 الوضع على ترتيبه حيصل مل فلهذا شيء؛ بعد شيئا وأماله فنونه، فهذب املشهور، كتابه -األشرفية باملدرسة احلديث تدريس

 كتابه يف فاجتمع فوائدها، خنب غريها من إليها وضم مقاصدها، شتات فجمع املفرقة، اخلطيب بتصانيف واعتىن املتناسب،
 ومقتصر، عليه ومستدرك وخمتصر، له ناظم كم حيصى فال بسريه، وساروا عليه، الناس عكف فلهذا غريه؛ يف تفرق ما

  . ومنتصر له ومعارض

 وما, وحده بالسند يتعلق وما, وحده باملنت يتعلق ما يذكر بأن: املناسب ضعالو  على ترتيبه حيصل مل أنه إال:  أيضا وقال
 من الفن هذا متفرقات مجع ألنه وحده الرواة بصفات خيتص وما, وحده واألداء التحمل بكيفية خيتص وما معا فيه يشرتكان

 التامة العناية حتصل أن إىل, ذلك تأخري من أهم طالبيه إىل وإلقاءه حتصيله أن ورأى, اللطيف احلجم هذا يف مطولة كتب
.ترتيبه حبسن  

,  نظمه من فمنهم.  احلديث علوم يف بعده ألف ما جل فلكه يف وسار ،"  الصالح ابن"  بكتاب العلماء اعتىن وقد
 انتصر من ومنهم,  فاته ما بعض عليه استدرك من ومنهم,  فيه جاء ما بعض على اقتصر من ومنهم,  أختصره من ومنهم

.عنه نافحو  له   

 وشرحها"  احلديث ألفية"  كتابه يف هـ806 سنة املتوىف"  العراقي احلسني بن الرحيم عبد الفضل أبو"  احلافظ نظمه فمن  
.شروحها أحسن وهو جيد شرح يف" السخاوي"  احلافظ بعده شرحها وكذلك ، بنفسه هو  

 اختصر مث"  اإلرشاد"  مساه كتاب يف هـ676 سنة املتوىف"  النووي الدين حميي زكريا أبو"  احلافظ اإلمام اختصره وممن   
.التقريب"  مساه كتاب يف املختصر  



 وتقييدات وتفسريات إيضاحات عليه فيه له قيم نفيس شرح وهو" .  العراقي"  احلافظ الصالح ابن كتاب شرح وقد
".  الصالح ابن علوم من وأغلق أطلق ملا واإليضاح التقييد" مساه وقد,  وزيادات  

, والطييب والتربيزي, مجاعة كابن, مجاعة وغريه, والبلقيين, والعراقي, كثري وابن منهم, مجاعة الرتتيب هذا على تبعه وقد
.والزركشى   

 وبعد ذلك ظهرت مؤلفات هامة متعددة منها :

.النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب   

 واضح هو كما النواوي تقريب لكتاب شرح وهو ، هـ911 سنة املتوىف السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جالل صنفه
.الكثري الفوائد من مؤلفه فيه مجع ، امسه من   

.األثر علم يف الدرر نظم  

 علوم"  فيها نظم"  العراقي ألفية" باسم ومشهورة هـ806 سنة املتوىف العراقي احلسني بن عبدالرحيم الدين زين صنفها
.نفسه للمؤلف شرحان منها ، متعددة شروح وعليها الفوائد غزيرة جيدة وهي عليه وزاد ، الصالح البن"  احلديث   

.احلديث ألفية شرح يف املغيث فتح   

 األلفية شروح أوىف من وهو العراقي، ألفية على شرح وهو ، هـ902 سنة املتوىف السخاوي عبدالرمحن بن حممد صنفه
.وأجودها   

.األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة  

 وأجودها املختصرات انفع من لكنه ، جداً  خمتصر صغري جزء وهو ، هـ852 سنة املتوىف العسقالين حجر ابن افظاحل صنفه
 شرحه كما"  النظر نزهة"  مساه بشرح مؤلفه شرحه وقد ، إليها يسبق مل والتقسيم الرتتيب يف طريقة مؤلفه فيه ابتكر ، ترتيباً 
.غريه   

.البيقونية املنظومة   

 ، بيتاً  وثالثني أربعة تتجاوز ال إذ ، املختصرة املنظومات من وهي هـ،1080 سنة املتوىف البيقوين حممد بن عمر صنفها
.متعددة شروح وعليها ، املشهورة النافعة املختصرات من وتعترب   



لوم الىت متيز ا املشرفة وتبليغها لألجيال القادمة اىل بناء هذا البنيان من الع دت احلاجة اىل حفظ السنة النبويةوهكذا أ
.وأصوله  احلديث علوم  ذلك بعد عليها أطلق اليت ، وعلومه اإلسناد وهو االسالم دون غرية أال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحديث من حيث عدد رواتة

:الخبر المتواتر   

 لغة: هو اسم فاعل مشتق من املتواتر أي التتابع، تقول تواتر املطر أي تتابع نزوله.
عادة تواطؤهم على الكذب. تحيليساصطالحا: ما رواه عدد كثري   

أي هو احلديث أو اخلرب الذي يرويه يف كل طبقة من طبقات سنده رواة كثريون حيكم العقل عادة باستحالة أن يكون 
.أولئك الرواة قد اتفقوا على اختالق هذا اخلرب  

:شروط املتواتر   

.أن يروية عدد كبري على خالف على عدد وقيل عشرة  -1  

.ثرة ىف كافة طبقات السند أن تتوافر الك-2  

.أن حتيل العادة دون تواطؤهم على الكذب -3  
.خربهم احلس  مستندأن يكون -4  

كقوهلم مسعنا أو رأينا أو ملسنا أو ..... أما إن كان مستند خربهم العقل. كالقول حبدوث العامل مثال  فال يسمي اخلرب 
 حينئذ متواتراً 

: حكمة  

اليقيين الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد األمر بنفسه  املتواتر يفيد العلم الضروري، أي 
 كيف ال يرتدد يف تصديقه، فكذلك اخلرب املتواتر. لذلك كان املتواتر كله مقبوال وال حاجة إىل البحث عن أحوال رواته.

 أهلية له ليس ملن حاصل باملتواتر العلم نأل بشيء وليس: حجر ابن احلافظ قال نظريا إال العلم يفيد ال: بعضهم وقال
 كان فلو ذلك أهلية العامي يف وليس ظنون أو علوم إىل ا ليتوصل مظنونة أو معلومة أمور ترتب النظر إذ كالعامي النظر
 داللاست بال العلم يفيد الضروري إذ, النظري والعلم الضروري العلم بني الفرق التقرير ذا والح هلم، حصل ملا نظريا

 النظر أهلية فيه ملن إال حيصل ال والنظري سامع لكل حيصل الضروري وأن اإلفادة على االستدالل مع لكن يفيده والنظري
.واالستدالل  



 على الكل واتفق": األحكام أصول يف اإلحكام" كتابه يف اآلمدي قال بعض شواذ الرأى العلم املتواتر إفادة يف خالف وقد
 وغريها األخبار دون باحلواس إال الضروريات غري يف علم ال: قوهلم والربامهة يف للسمنية خالفا العلم يفيد املتواتر خرب أن

 واألنبياء وامللوك اخلالية والقرون السابقة واألمم النائية بالبالد الضروري العلم من نفسه من عاقل كل جيده ما ذلك ودليل
 كالعلم وجداننا حسب األخبار من علينا يرد مبا املاضية السلف بني اجلارية والوقائع املشهورين والفضالء واألئمة

.جنونه وظهر مكاملته سقطت فقد ذلك أنكر ومن باحلواس هلا إدراكنا عند باحملسوسات  

 هل يعترب التواتر ىف أخبار اهل الكتاب كاألخبار على قتل اليهود لعيسى عليه السالم وصلبة؟ 

عن عيسى عليه  كالمهمة نسبية أن مل ختالف أصالً شرعياً أقوى منها و  يحج هلا مرويات اهل الكتاب عامة قد تكون
وما صلبوه ولكن شبه هلم و إن الذين اختلفوا فيه لفي  وما قتلوه (: تعاىل يعارض القران الكرمي املتواتر قطعاً قالالسالم 

بينما مل يتحقق التواتر و كان اهللا عزيزا حكيماً )  شك منه ما هلم به من علم اال اتباع الظن و ما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا اليه
فال ميكن ان حيتج بتواترهم املزعوم بعد ذلك بإزاء دليل ىف روايتهم ىف الطبقة االوىل وال الثانية على افرتاض عدالة الرواة 

فليس املراد بالتواتر الكثرة اردة .قطعى من الكتاب او السنه بل والقياس عليهما حىت   
ه:أقسام  

 ينقسم اخلرب املتواتر إىل قسمني مها، لفظي ومعنوي.
املتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب على معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة 

 وسبعون صحابياً .
.وهذا هو االغلب ىف املتواتر  املتواتر املعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة  

.: أحاديث رفع اليدين يف الدعاء مثل   

 اليدين رفع وحديث ، اخلفني على املسح وحديث ، احلوض حديث منها ، املتواترة األحاديث من به بأس ال عدد ويوجد
 عدم تبعه ومن حبان ابن ألحاديث االحاد و قد ادعى بالنسبة جداً  قليلة وهى وغريها امرأ، اهللا نضر وحديث الصالة يف

 يدعي أن إال وجوده يعز املتقدم التفسري على املتواتر مثال إن: "خالصته ما الصالح ابن وقال احلديث من راملتوات وجود
 أئمة من وغريمها حجر ابن واحلافظ وذهب العراقي  " النار من مقعده فليتبوأ متعمدا عليّ  كذب من: "حديث يف ذلك

 ادعاه وما: "فقال العدم أو بالقلة قال من على حجر ابن احلافظ در  وقد كثرة وجود معىن أو لفظا املتواتر وجود إىل احلديث
 الرجال وأحوال الطرق كثرة على االطالع قلة عن نشأ ذلك ألن به؛ العدم من غريه ادعاه ما وكذا ممنوع، العزة من  

 موجودا املتواتر كونه به يقرر ما أحسن ومن اتفاقا منهم حيصل أو الكذب على يتواطئوا أن العادة إلبعاد املقتضية وصفام
 إىل نسبتها بصحة عندهم املقطوع وغربا شرقا العلم أهل بأيدي املتداولة املشهورة الكتب أن األحاديث يف كثرة وجود



 أفاد الشروط آخر إىل الكذب على تواطؤهم العادة حتيل تعددا طرقه وتعددت حديث إخراج على اجتمعت إذا مصنفيها
.كثري  املشهورة الكتب يف ذلك ومثل هقائل إىل اليقيين العلم  

 األدلة من يظهر كما املعنوي املتواتر أراد يروي فيما املتواتر بوجود جزم فمن: لفظي النزاع أن إىل احملققني بعض ذهب وقد
.اللفظي  املتواتر أراد ندرته أو بعدمه جزم ومن: ذكروها اليت  

: فيه املصنفات أشهر   

: املصنفات تلك فمن. إليها الرجوع ليسهل مستقل مصنف يف وجعلها املتواترة اديثاألح جبمع العلماء اعتين لقد  

األبواب على مرتب وهو.  للسيوطي:  املتواترة األخبار يف املتناثرة األزهار  

السابق للكتاب تلخيص وهو.  أيضاً  للسيوطي األزهار قطف   

الكتاىن جعفر بن حملمد:  املتواتر احلديث من املتناثر نظم  

  اآلحادخبر 

 لغة: اآلحاد مجع أحد مبعين الواحد، وخرب الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
 ثالثة رواه وما اثنان رواه وما الطبقات، مجيع يف أو طبقة يف واحد رواه ما فيشمل اصطالحاً: هو ما مل جيمع شروط املتواتر

.التواتر عدد إىل يصل مل ما فصاعدا  

 حكمه :
أي العلم املتوقف على النظر واالستدالل .يفيد العلم النظري ،   

 يقسم خرب اآلحاد بالنسبة إىل عدد طرقه إىل ثالثة أقسام.
.  و عزيز و غريب مشهور  
شهور

َ
 امل

 تعريفه:
األمر " إذا أعلنته وأظهرته ومسى بذلك لظهوره . شهرت "لغة : هو اسم مفعول من  

يبلغ حد التواتر.ة  ما مل اصطالحاً: ما رواه ثالثة  فأكثر يف كل طبق  
حديث: " أن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ..... " مثالهو   
 



 املستفيض
 لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض املاء ومسى بذلك النتشاره.

 اصطالحاً : اختلف يف تعريفه على ثالثة أقوال وهي :
 هو مرادف للمشهور .

أن يستوي طرفا إسناده ، وال يشرتط ذلك يف املشهور . هو أخص منه ، ألنه يشرتط يف املستفيض  
 هو أعم منه أي عكس القول الثاين .

 املشهور غري االصطالحي:
فيشمل ويقصد به ما اشتهر على األلسنة من غري شروط تعترب  

واحد إسناد له ما   

إسناد من أكثر له وما   

أصال إسناد له يوجد ال وما  

 قنت وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول أن"  أنس حديث ومثاله:  خاصة احلديث أهل بني راملشهو  ولة انواع كثرية أشهرها
رعل وذكوان " على يدعو الركوع بعد شهراً    

ويده" لسانه من املسلمون سلم من املسلم"  مثاله: والعوام والعلماء احلديث أهل بني مشهور   

الطالق" اهللا إىل احلالل أبغض"  حديث مثاله: الفقهاء بني مشهور   

واحلاكم حبان ابن صححه"  عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن رفع"  حديث مثاله: األصوليني بني مشهور   

له أصل ال"  يعصهِ  مل اهللا خيف مل لو صهيب العبد نعم"  حديث مثاله:  النحاة بني مشهور   

وقد صنف ىف هذا النوع مؤلفات عديدة   وحسنه لرتمذيا أخرجه" الشيطان من العجلة"  حديث مثاله:  العامة بني مشهور
 على احلديث من اشتهر فيما اإللباس ومزيل اخلفاء للسخاوي و كشف األلسنة على اشتهر فيما احلسنة منها  املقاصد

.الشيباين الديبغ البن احلديث من الناس ألسنة على يدور فيما اخلبيث من الطيب للعجلوين و متييز الناس السنة  



كم املشهور :ح  
املشهور االصطالحي وغري االصطالحي ال يوصف بكونه صحيحاً أو غري صحيح ، بل منه الصحيح ومنه احلسن 

 والضعيف بل واملوضوع ، لكن إن صح املشهور االصطالحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب

 العزيز 
 تعريفه:

ومسي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته مبجيئه من طريق ندر قل و " بالكسر أي يعز عزلغة: هو صفة مشبهة من " 
 آخر.

 من أقل السند طبقات من طبقة يف يوجد ال أن مبعين اصطالحاً: أن ال يقل رواته عن اثنني يف مجيع طبقات السند -ب
 العربة ألن ، اثنان فيها دةواح طبقة ولو تبقي أن بشرط ، يضر فال فأكثر ثالثة السند طبقات بعض يف وجد إن أما اثنني
.السند طبقات من طبقة ألقل  

هذا التعريف هو الراجح كما حرره احلافظ ابن حجر  وقال بعض العلماء: إن العزيز هو رواية اثنني أو ثالثة، فلم يفصلوه 
 عن املشهور يف بعض صوره.

 يؤمن ال: "قال -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أن أنس حديث من والشيخان هريرة أيب حديث من البخاري رواه ما مثاله
 أنس عن ورواه هريرة وأبو أنس الصحابة من رواه فقد" , أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم

 علية، بن إمساعيل: اثنان العزيز عبد عن ورواه وسعيد، شعبة،: اثنان قتادة عن ورواه صهيب بن العزيز وعبد قتادة،: اثنان
.مجاعة منهما كل عن ورواه الوارث بدوع  

 الغريب
 تعريفه:

 لغة: هو صفة مشبهة، مبعىن املنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
اصطالحاً: هو ما ينفرد بروايته راٍو واحد. إما يف كل طبقة من طبقات السند. أو يف بعض طبقات السند ولو يف طبقة 

لألقل  العربة ألن لسند،ا طبقات باقي يف واحد عن الزيادة تضر وال واحدة  

" وغريب نسىب " مطلقيقسم الغريب بالنسبة ملوضع التفرد فيه إىل قسمني مها " غريب   
 الغريب املطلق: أو الفرد املطلق



هو ما كانت الغرابة يف أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد يف أصل سنده كحديث أمنا األعمال بالنيات مل و 
عمر بن اخلطاب تفرد بة وقد يستمر التفرد إىل آخر السند وقد يرويه عن ذلك املتفرد عدد من الرواةصحيحاً اال عن  يروى  

 الغريب النسيب: أو الفرد النسيب

تعريفه: هو ما كانت الغرابة يف أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو يف أصل سنده مث ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك 
 الرواة.

" .  غفر" مالك عن الزهري عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلي اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه املمثاله : حديث 
 تفرد به مالك عن الزهري .

وقع فيه بالنسبة إىل شخص معني . سبب التسمية: ومسى هذا القسم بـ " الغريب النسيب" ألن التفرد   
من الغريب النسيب ، ألن الغرابة فيها ليست مطلقة وإمنا حصلت الغرابة فيها  هناك أنواع من الغرابة أو التفرد ميكن اعتبارهاو 

 بالنسبة إىل شيء معني ، وهذه األنواع هي :
 تفرد ثقة برواية احلديث : كقوهلم : مل يروه ثقة إال فالن .

ى عن غريه.تفرد راو معني عن راو معني: كقوهلم: " تفرد به فالن عن فالن " وإن كان مروياً من وجوه أخر   
تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقوهلم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام"   

تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقوهلم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل املدينة، أو تفرد به أهل الشام 
 عن أهل احلجاز

قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو املنت إىل:وقد   
 غريب متناً وإسنادا : وهو احلديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .

مجاعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحايب آخر . وفيه يقول الرتمذي  متنهغريب إسنادا ال متناً : كحديث روى 
.غريب من هذا الوجه  

:اآلحاد بالنسبة إىل قوته وضعفه  تقسيم خرب  
بالنسبة إىل قوته وضعفه إىل قسمني ومها:  مشهور وعزيز وغريبمن  ينقسم خرب اآلحاد   

.به وحكمه: وجوب االحتجاج والعمل بهصدق املخرب  ما ترجحمقبول: وهو   
.به ، وحكمه : أنه ال حيتج به وال جيب العمل به املخربِ ِصدق  يرتجح مردود : وهو ما مل   



مل يات بة رجال احلديث ذلك ام يقسمون احلديث اىل مقبول و  قسيم السنة اىل متواتر واحاد مبحث اصوىل اصالً و ت
ومردود ولكن التقسيمات االخرى كاالحاد واملتواتر واملشهور عند احلنفية كانت لبيان مدى حجية االحاديث و الىت ختتلف 

.حبسب املذهب وشروطة   

:  تقسيم الحديث من حيث نسبته إلى قائله  

ية إىل ثالثة أقسام: املرفوع، واملوقوف، واملقطوععلماء احلديث من هذه احليثالقسم   

:  املرفوع  

قوال أو فعال أو تقريرا أو صفة ِخلقية أو ُخلقية وسواء  -صلى اهللا عليه وسلم-عرفه مجهور احملدثني بأنه ما أضيف إىل النيب 
يب صلى اهللا عليه وسلمأكان متصال أم منقطعا أم مرسال، وإذا أطلق املرفوع ال ينصرف إال إىل املضاف إىل الن  

وعرفه اخلطيب البغدادي فقال: هو ما أخرب فيه الصحايب عن قول رسول اهللا أو فعله أو تقريره أو صفته وعلى تعريف 
 اخلطيب ال يكون املرفوع مرسال وهو ما سقط من سنده الصحايب

 املوقوف : 

قريرام متصال كان إسناده أو منقطعا, وإذا ذكر من أقواهلم وأفعاهلم وت -رضوان اهللا عليهم- هو ما روي عن الصحابة 
املوقوف من غري تقييد أريد به املوقوف على الصحايب, أما استعماله يف غري الصحايب فال يكون إال مقيدا فيقال مثال وقفه 

.مالك عن نافع أو هذا موقوف على الزهري، ونافع والزهري تابعيان  

حجة خبالف تقرير الصحايب فليس  -صلى اهللا عليه وسلم-وقوف، ألن تقرير النيب ومن العلماء من ال يدخل التقرير يف امل
.حبجة  

صلى اهللا عليه -منهم: "اخلرب ما كان عن رسول اهللا  وأما فقهاء خراسان فيسمون املوقف أثرا قال أبو القاسم الفوراين
 من العلماء الكتب اجلامعة ملا جاء عن واألثر: ما كان عن الصحايب، وهو اصطالح خاص هلم، ومن مث يسمى كثري -وسلم

.النيب وما جاء عن الصحابة "السنن واآلثار" ككتايب البيهقي والطحاوي  

 املقطوع :

هو ما جاء عن التابعني موقوفا عليهم من أقواهلم وأفعاهلم وأحلق احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة باملقطوع املوقوف على 
.ني فمن بعدهم وإن شئت قلت: موقوف على فالنمن بعد التابعني من اتباع التابع  



ومجهور احملدثني والفقهاء إن املقطوع غري املنقطع فاألول من صفات املنت والثاين من صفات اإلسناد ورمبا وقع يف كالم 
وتوسع بعض العلماء إطالق املقطوع على املنقطع وبالعكس ومن هؤالء الشافعي واحلميدي والدارقطين والطرباين وهو جتوز 

وإن كان يعتذر عن اإلمام الشافعي بأن استعماله قبل استقرار االصطالح كقوله يف بعض األحاديث حسن   يف االصطالح
.أي صحيح يف غاية الصحة وهو على شرط الشيخني  

:  اشرتاك هذه الثالثة يف الصحيح واحلسن والضعيف  

فيه شروط الصحة منها فهو صحيح وما رواه اجتمع  جتمعوهذه األقسام الثالثة تشرتك يف الصحة واحلسن والضعف فما ا
.فيه شروط احلسن فهو حسن وما فقد شرط من شروط الصحيح واحلسن فهو ضعيف  

.صحيحا كان أم حسنا فهو حجة باتفاق من يعتد به من العلماء -صلى اهللا عليه وسلم-أما ما ثبت عن رسول اهللا   

ا فإن أمجعوا عليه كان إمجاعا وحجة، وأما ما اختلفوا فيه فاجلمهور على أنه وأما ما ثبت عن الصحابة صحيحا كان أم حسن
.حجة ويتخري منه ما كان أقرب إىل القرآن والسنة وخالف يف حجيته البعض  

وأما ما ثبت عن التابعني ففيه خالف من األئمة من احتج به ومنهم من مل حيتج، ومما ذكرناه تبني سبب اعتناء بعض 
. يث جبمع اآلثار املوقوفة على الصحابة والتابعنيجامعي األحاد  

هذا وقد خرج اإلمام البخاري بعض اآلثار املوقوفة واملقطوعة يف تراجم صحيحه ال يف أصل كتابه تعليقا ومنها ما هو 
. صحيح ومنها ما ليس بصحيح  

 ما له حكم املرفوع من املوقوف واملقطوع

 اإلسناد أول من مثلهم عن الكذب على تواطؤهم ميكن ال مجعاً  يكونوا بأن ةضرور  بصدقهم العلم حيصل من نقله ما وهو
وهذا أمر نظرى ىف االغلب ال اعلم لة مثال . آخره إىل  

وذلك بشروط : صحيحا كان إذا الواحد خبرب العمل وجوب يف العلم أهل بني خالف وال  

.منه أقوى أو القوة يف مثله هو ما خيالفه ال أن   

.نسوخام يكون ال وأن   

.به االستدالل املراد املعىن على واضحة داللته تكون وأن   



 الراوي يعمل ال أن احلنفية اشرتط املدينة وكذلك أهل عمل خيالف ال أن املالكية مثل أخرى شروطا الفقهاء بعض واشرتط
. فقية ان ال يكون خمالفا للقياس ان كان الروى غريو  البلوى به تعم مما يكون ال وأن روايته خبالف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحديث من حيث القبول و الرد

 ينقسم احلديث اىل مقبول يعمل بة و مردود ال يعمل بة و نفصل القسمان فيما يلى :

: أقسام املقبول  

أقسام  ينقسم احلديث املقبول اىل اربعة  

 صحيح و صحيح لغرية و حسن وحسن لغرية 

: الصحيح  
مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال ِعلة.ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن هو  اصطالحاً:  

شروط الصحيح اليت جيب توفرها حىت يكون احلديث صحيحاً مخسة وهي: اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم ف
 العلة ـ عدم الشذوذ 

 اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إىل منتهاه.
غري فاسق وغري خمروم املروءة, عاقالً ,بالغاً  ,الة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً عد  

أو ضبط كتاب  ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر  
والشذوذ هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه. عدم الشذوذ: أي أن ال يكون احلديث شاذاً   

م العلة: أي أن ال يكون احلديث معلوال، والعلة سبب غامض خفي يقدح يف صحة احلديث، مع أن الظاهر السالمة عد
 منه.

صحيحاً  حينئذ احلديث يسمي فال اخلمسة الشروط هذه من واحد شرط اختل فإذا  

 وحكمة وجوب العمل بة كحجة شرعية عند أهل احلديث و الفقة و االصول 

ارد صحيح البخاري  مث صحيح مسلمأول مصنف يف الصحيح   

 هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟

مل يستوعب البخاري ومسلم الصحيح يف صحيحيهما  وال التزماه  فقد قال البخاري : " ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال  
ا وضعت ما ما صح وتركت من الصحاح حلال الطول "  وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إمن



أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت  وقولةنقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر "  و أمجعوا عليه
 ألف حديث غري صحيح.

 ابن و االلباىنوقد تعرض الصحيحان للنقد و ضعف بعض االحاديث الواردة فيهما من بعض العلماء القدامى واملعاصرين ك
من القدامى وال حيط ذلك من قدرمها حبال  الذهىب و والسبكى الكوثرى و السيوطى و احملدثني رضا رشيد وحممد عثيمني    

األحاديث يف كل منهما ؟ عددكم   
البخاري: مجلة ما فيه سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثاً باملكررة، وحبذف املكررة أربعة آالف. -1  
باملكررة وحبذف املكررة حنو أربعة آالف.مسلم: مجلة ما فيه اثنا عشر ألفاً  -2  

: ات على الصحيحاناملستخرج  
هو أن يأيت املصنف إىل كتاب من كتب احلديث ، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غري طريق صاحب الكتاب املستخرج 

.فيجتمع معه يف شيخه أو من فوقه   

 أشهر املستخرجات على الصحيحني:
االمساعيلي على البخاري . املستخرج أليب بكر -1  
املستخرج أليب عوانة االسفراييين على مسلم . -2  
.املستخرج أليب نعيم األصبهاين على كل منهما -3  

 هل التزم أصحاب املستخرجات فيها موافقة الصحيحني يف األلفاظ ؟
ن طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها مل يلتزم مصنفوها موافقتهما يف األلفاظ ، ألم إمنا يروون األلفاظ اليت وصلتهم م

 تفاوت قليل يف بعض األلفاظ .

 هل جيوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ 

بناء على ما تقدم فال جيوز لشخص أن ينقل من املستخرجات أو الكتب املذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم 
 إال بأحد أمرين :

ايتهما .أن يقاِبل احلديث برو  -1  
ف " أخرجاه بلفظه"و يقول صاحب املستخرج أو املصنأ -2  

:  مستخرجات على الصحيحني فوائد كثرية تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي وأمههاولل  



علو اإلسناد: ألن مصنف املستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثال لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به يف 
 املستخرج.

يف قدر الصحيح : ملا يقع من ألفاظ زائدة وتتمات يف بعض األحاديث.الزيادة   
 القوة بكثرة الطرق : وفائدا الرتجيح عند املعارضة .

 ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

وهو يف  علقحذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر  ويسمي امل ما أما عندمها ما روياه باإلسناد املتصل فهو احملكوم بصحته
خاري كثري  لكنه يف تراجم األبواب ومقدمتها ، وال يوجد شيء منه يف صلب األبواب  أما يف مسلم فليس فيه من ذلك الب

 إال حديث واحد يف باب التيمم مل يصله يف موضع آخر ـ فحكمه كما يلي :
 فما كان منه بصيغة اجلزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن املضاف إليه.

جزم : كريوى ويذكر وحيكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن املضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه  وما مل يكن فيه
 حديث واه إلدخاله يف الكتاب املسمي بالصحيح .

 مراتب الصحيح

 فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح األسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.
طريق رجال هم أدين من رجال اإلسناد األول ، كراوية سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من 

 أيب هريرة .
ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من حتققت فيهم أدين ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

 عن أيب هريرة .
بع مراتب وهي:ويلتحق ذه التفاصيل تقسيم احلديث الصحيح إىل س  

)املقصود بقوهلم متفق عليهما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى املراتب   
 مث ما انفرد به البخاري.

 مث ما انفرد به مسلم.

 مث ما كان على شرطهما ومل خيرجاه .
 مث ما كان على شرط البخاري ومل خيرجه .



.مث ما كان على شرط مسلم ومل خيرجه  
من األئمة كابن خزمية وابن حبان مما ال يكن على شرطهما .مث ما صح عند غريمها   

. شرط الشيخني  

.مل يصرح البخارى و مسلم بشروطهما ولكن ظهر للعلماء من األستقراء ملنهجهما ما ظنوا انة شروطهم   

أو أحدمها وأحسن ما قيل يف ذلك أن املراد بشرط الشيخني أو أحدمها أن يكون احلديث مروياً من طريق رجال الكتابني 
 مع مراعاة الكيفية اليت التزمها الشيخان يف الرواية عنهم .

 الحديث الحسن 

" مبعىن اجلمال. احلسنلغة: هو صفة مشبهة من "   
.اصطالحاً: اختلفت أقوال العلماء يف تعريف احلسن نظراً ألنه متوسط بني الصحيح والضعيف  

أكثر احلديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله  مدارليه ، واشتهر رجاله، وعخمرجة عرفتعريف اخلطايب: هو ما 
.عامة الفقهاء  

من غري  يروىبالكذب ، وال يكون احلديث شاذا ، و  يتهم، ال يكون يف إسناده من  يروىتعريف الرتمذي : كل حديث 
.وجه حنو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن  

ضبط متصل السند غري معلل وال شاذ هو الصحيح لذاته ، فان تعريف ابن حجر : قال  وخرب اآلحاد بنقل عدل تام ال
.َخف الضبط ، فاحلسن لذاته  

ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله  :  هوفنقول ان احلديث احلسن : و تعريف ابن حجر هو املختار
.إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة   

 حكمه :

دونه يف القوة لذلك احتج به الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى االحتجاج به معظم  هو كالصحيح يف االحتجاج به ، وان كان
احملدثني واألصوليني إال من شذ من املتشددين " وقد أدرجه بعض املتساهلني يف نوع الصحيح كاحلاكم وابن حبان وابن 

.املبنيخزمية ، مع قوهلم بأنه دون الصحيح   



: الصحيح لغيره  
أو أقوى منه . وٌمسى صحيحاً لغريه ألن الصحة مل تأت من ذات  مثلهمن طريق آخر  رويإذا تعريفه: هو احلسن لذاته 

 السند ، وإمنا جاءت من انضمام غريه له .
 مرتبته:

  هو أعلي مرتبة من احلسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .

 أميت على أشق أن لوال  قال وسلم ليهع اهللا صلي اهللا رسول أن هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن حممد"  حديث:مثاله 
.صالة كل عند بالسواك ألمرم  

:لحسن لغيره ا  
.كذبه الراوي أو   فسق ضعفه عيف إذا تعددت طرقه، ومل يكن سببهو الض  

 يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إىل درجة احلسن لغريه بأمرين مها:
ريق اآلخر مثله أو أقوى منهمن طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الط يروىأن   

 أن يكون سبب ضعف احلديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع يف سنده أو جهالة يف رجاله .
 مرتبته:

 احلسن لغريه أدين مرتبة من احلسن لذاته .
لذاته . قدم احلسنوينبين على ذلك أنه لو تعارض احلسن لذاته مع احلسن لغريه   

.به  حيتجحكمه: هو من املقبول الذي   

 رسول فقال على نعلني تزوجت فرازة  بين من امرأة أن أبيه عن ربيعة بن عامر بن عبداهللا عن وحسنه الرتمذي رواه ومثالة ما
.فأجاز  نعم قالت ؟ بنعلني ومالك نفسك من أرضيت:  وسلم عليه اهللا صلي اهللا  

 حسن حديث هذا: " قوهلم حيح وكذلكص حديث هذا قوهلم دون"  اإلسناد صحيح حديث هذا"   احملدثني اما قول
" حسن حديث هذا: " قوهلم دون"  اإلسناد  اما 

 لنا تكفل قد"  صحيح حديث هذا: "  قال إذا احملدث فكأن  علة أو لشذوذ املنت دون اإلسناد حيسن أو يصح قد ألنه
 شروط بتوفر لنا تكفل فقد"  اإلسناد صحيح حديث هذا: "  قال إذا أما احلديث هذا يف اخلمسة الصحة شروط بتوفر
 ما يتكفل فلم عنه العلة ونفى الشذوذ نفي أما ، وضبطهم الرواة وعدالة ، اإلسناد اتصال:  وهي الصحة شروط من ثالثة
.منهم يتثبت مل ألنه  



 صلاأل ألن املنت صحة فالظاهر علة، له يذكر ومل"  اإلسناد صحيح حديث هذا: " قوله على معتمد حافظ اقتصر لو لكن
.الشذوذ وعدم العلة عدم  

صحيح حسن حديث  وغريه الرتمذي قول اما معىن :   

.آخر اسناد باعتبار صحيح ، اسناد باعتبار حسن  فاملعين فأكثر اسنادان للحديث كان إن   

 يف العلماء بني اخلالف إىل يشري القائل آخرين فكأن قوم عند صحيح ، قوم عند حسن  فاملعين واحد اسناد له كان وان
.بأحدمها احلكم لديه يرتجح مل أو احلديث، هذا على احلكم  

به  معمول وذلك حمكم احلديث ( حديث مقبول سلم من معارضة مثله ) وغري به معمول: واخرياً فاحلديث املقبول قسمني
ومها  الناسخ واملنسوخ و خمتلف احلديث وسنتناوهلما الحقاً . احلديث علوم أنواع من وهو ىف نوعان  

مردود من الحديث ال  

الصحيح حبث يف بنا مرت اليت القبول شروط من أكثر أو شرط بفقد وذلك به املخربِ  صدق يرتجح مل الذي هو   

مها : رئيسيني سببني أحد إىل باجلملة ترجع لكنها فكثرية، احلديث رد أسباب أما  

اإلسناد من سقط   

الراوي  يف طعن  

  وهو انواع متعددة نتناوهلا فيما يلي 

  الحديث الضعيف
هو كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح وال صفات احلديث احلسن وميكن إمجال شروط الصحيح واحلسن 

 بقسميه يف ستة شروط:
اتصال السند. -1  
عدالة الرواة. -2  
السالمة من كثرة اخلطأ والغفلة وهو الضبط. -3  
السالمة من الشذوذ. -4  
السالمة من العلة. -5  



يء احلديث من وجه آخر حيث كان يف اإلسناد مستور ليس متهما، وال كثري الغلط على ما ذكرنا يف احلسن لغريه.جم -6  
 فكل حديث فقدت فيه بعض هذه الشروط أو كلها هو حديث ضعيف.

الذي و  الضعيف الذي مل يصل إىل حد السقوط والوضع، وهو الضعيف احملتمل فقد اختلفت فيه أنظار العلماءو احلديث 
العمل به يف فضائل األعمال لكن بشروط ثالثة، أوضحها احلافظ ابن حجر وهي: وزعليه مجهور العلماء أنه جي  

 أن يكون الضعف غري شديد .
 أن يندرج احلديث حتت أصل معمول به.

 أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط.

.واحلرام باحلالل يتعلق مما الشرعية تعاىل وال األحكام اهللا فليس جمال العمل بالضعيف العقائد كصفات  

 الحديث المرسل

 املرسل: لغة مأخوذ من اإلرسال مبعىن اإلطالق وعدم املنع 

ما رواه التابعي, سواء أكان كبريا أم صغريا على انه  وأما يف االصطالح فقد اختلفت يف تعريفه أنظار العلماء ومجهور احملدثني
.  من قوله أو فعله أو تقريره - عليه وسلمصلى اهللا-عن النيب   

واملراد بالتابعي الكبري من لقي كثريا من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم كسعيد بن املسيب، وعبيد اهللا بن عدي 
 بن اخليار، وقيس بن أيب حازم, وأمثاهلم.

ولكن جل روايته عن التابعني كالزهري، وحيىي بن  والصغري: هو من مل يلق من الصحابة إال العدد اليسري أو لقي مجاعة
 سعيد األنصاري، وأيب حازم، وأمثاهلم.

:حكم املرسل عند احملدثني  
ألنه ال يتعني أن يكون التابعي   الذي ذهب إليه مجهور احملدثني أن املرسل من قبيل احلديث الضعيف للجهل حبال احملذوف

.عن تابعي آخر, وهو حيتمل أن يكون ثقة أو غري ثقةرواه عن الصحايب, بل جيوز أن يكون رواه   

 حكم املرسل عند الفقهاء:
 أن بشرطأما حكم املرسل عند الفقهاء فقد احتج به مالك وأبو حنيفة وقد حكي عن اإلمام أمحد االحتجاج به يف رواية 

 وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال:  يقول أن يستحل ال الثقة التابعي أن ثقة وحجتهم عن إال يرسل وال ثقة املرسل يكون
.ثقة من مسعه إذا إال  



إن مراسيل كبار التابعني حجة إن جاءت من وجه (قال يف كتابه "الرسالة": ف وأما اإلمام الشافعي  فقد احتج به بشروط
نئذ يكون مرسله آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحايب أو أكثر العلماء أو كان املرسل لو مسي ال يسمى إال ثقة, فحي

.) حجة، وال ينتهض إىل رتبة املتصل، وأما مراسيل غري كبار التابعني فال أعلم أحدا قبلها  

وقد قيل: إن اإلمام الشافعي ال حيتج باملرسل إال مراسيل سعيد بن املسيب؛ ألنه تتبعها فوجدها مسندة من وجوه أخر، وقد 
حيتج مبراسيل سعيد بن املسيب وغريه إذا استكملت الشروط اليت ذكرناها  أن الصحيح أنه املسالة فقال حقق اإلمام النووي

 وليس البن املسيب ميزة يف هذا إال أنه أصح التابعني إرساال, على أن يف مراسيله ما مل يوجد مسندا حبال من وجه صحيح.

.انقطاعه كان جهو  أي على مرسل منقطع كل أن فعندهم ذلك من فأعم واألصوليني الفقهاء عند املرسل أما  

 مرسل الصحايب: 
 لصغر أو فعله، أو تقريره، ومل يسمعوه منه أو يشاهدوه -صلى اهللا عليه وسلم-هو ما يرويه الصحابة من قول رسول اهللا 

.رضى اهللا عنه  كابن عباس  غيابه أو إسالمه تأخر أو سنه  

ألن أكثر روايتهم عن الصحابة, واجلهالة بالصحابة  حكمه أنه حجة عند احملدثني والفقهاء, وهو يف حكم املوصول املسند؛و 
ال تضر؛ ألم كلهم عدول, مث إن بعض العلماء ذكر أن االحتجاج به موضع إمجاع، وقد ذكر ابن األثري وغريه يف ذلك 

 خالفا يف االحتجاج به عند الفقهاء الحتمال تلقيه عن بعض التابعني.
فقد رووا عن كعب األحبار بعض املرويات, ولكن  وعبد اهللا بن عمر ابن عباسوقد روى مجاعة من الصحابة عن التابعني ك

فيما ال يتعلق باحلالل واحلرام، وكعب من التابعني وقد صنف اخلطيب وغريه يف رواية الصحابة عن التابعني, فذكر مجلة من 
.األحاديث, واحلق أن روايات الصحابة عن التابعني نادرة  

 الحديث المنقطع 

ققون من احملدثني كاحلافظني العراقي وابن حجر وغريمها إىل ما يأيت:ذهب احمل  
املنقطع: هو ما سقط منه قبل الصحايب راٍو واحد يف موضع أو يف مواضع، فإن سقط منه واحد يف موضع قيل له: منقطع، 

 فإن سقط منه اثنان يف موضعني قيل له: منقطع يف موضعني وهكذا.
.هو املرسل، وإن سقط منه اثنان على التوايل فهو املعضلأما إن سقط منه الصحايب ف  

؟  يعرف االنقطاع كيف  
، ومل تكن له منه إجازة وذلك اءيعرف االنقطاع بني الراوي واملروي عنه؛ إما بعدم املعاصرة، أو بعدم االجتماع به واللق

.وقات طلبهم وارحتاهلم ولقاءاميعرف من جهة علم "تاريخ الرجال" املبني ملواليد الرواة ووفيام وتعيني أ  



.احملذوف الراوي حبال للجهل وذلك ، العلماء بني باالتفاق ضعيف و املنقطع  

 الحديث المعضل 

 املعضل لغة: مأخوذ من أعضله األمر مبعىن أعياه

يتميز عن املرسل: ويف االصطالح: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوايل وهذا هو املعترب عند احملدثني وبذلك 
 الذي سقط منه الصحايب واملنقطع: الذي سقط منه راو واحد يف موضع أو يف أكثر.

 اإلسناد املعنعن وهو الذي يقال فيه فالن عن فالن ما حكمه؟ أهو حممول على االتصال؟ أم هو من قبيل املرسل واملنقطع؟

الذي عليه العمل أنه متصل حممول على لراجح  اتصاله واذهب بعض العلماء إىل أنه من قبيل املرسل واملنقطع حىت يتبني
.السماع  

شرتطوا إلفادته االتصال شرطني:وقد أ  
معاصرة الراوي ملن روى عنه مع ثبوت اللقاء. -1  
.كتفى اإلمام مسلم باملعاصرة فحسبالرباءة من وصمة التدليس, وقد ا  -2  

 الحديث المعلق 

. معلقاً  وجعله به وربطه ناطه أي بالشيء الشيء"  علق"  من مفعول اسم هوالتعليق لغة:   

.واحد أو أكثر ولو كان السند كله  وٍ ويف االصطالح: هو احلديث الذي حذف من مبتدأ إسناده را  

:  صوره من   

كذا:  وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال"  مثال يقال مث السند مجيع حيذف أن) أ   

والتابعي الصحايب إال أو لصحايب،ا إال اإلسناد كل حيذف أن ومنها) ب  

 عدم مع إسناده من أكثر أو راو حبذف وذلك السند اتصال وهو القبول شروط من شرطا فقد ألنه ، مردود املعلق احلديث
.احملذوف ذلك حبال علمنا  

 وسط يف ننياث حذف يف املعضل وينفرد السند أول يف فصاعدا اثنني حالة حذف يف فيجامعه أشرتاك املعضل وبني وبينه
.السند أول يف واحد حذف يف املعلق وينفرد السند  



: الصحيحين في المعلقات   

 كالصحيحني  صحته التزمت كتاب يف املعلق وجد أن لكن مطلقاً، املعلق للحديث هو  مردود املعلق أن وهو احلكم هذا
أن : وهوأتفق عليه الكثري من العلماء  خاص حكم له فهذا   

إليه املضاف عن بصحته حكم فهو"  حكي"  و"  ذََكرَ "  و"  قال"  كـ: زماجل بصيغة ذكر ما   

 الصحيح فيه بل ، إليه املضاف عن بصحته حكم فيه فليس"  ُحِكيَ " و"  ذكر" و"  قيل"  كـ:  التمريض بصيغة ذكر وما
 هو غريه من الصحيح ةمعرف وطريق ، بالصحيح املسمي الكتاب يف لوجوده واه حديث فيه ليس لكن ، والضعيف واحلسن
.به يليق مبا عليه واحلكم احلديث هذا إسناد عن البحث  

 المدلس

 اللغة: مأخوذة من الدلس "بفتح الالم", وهو: اختالط الظالم بالنور

 ويف اصطالح احملدثني له أقسام عدة أشهرها ثالثة:
ه ما مل يسمعه منه مومها أنه مسعه منه أو عرفه ابن الصالح فقال هو أن يروي عمن لقيو القسم األول: تدليس اإلسناد 

عمن عاصره ومل يلقه مومها أنه قد لقيه ومسعه منه, وذلك بأن يأيت بلفظ حمتمل كقال فالن أو عن فالن, وحنومها, وقد يكون 
عليه, بينهما واحد, وقد يكون أكثر. أما إن أتى بصيغة صرحية يف السماع أو احلديث, ومل يكن مسعه من شيخه, وال قرأه 

 أقواال فيه فقال له ذماً  أشدهم من شعبة وكان العلماء أكثر وقد  ذمة فال يكون تدليسا بل يكون كذبا مسقطا للعدالة.
.الكذب  أخو التدليس: منها   

  به   القسم الثاين تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا مسعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف
.السامع انه مصدر الرواية ال يعرفكي   

"مثاله" ما روي عن أيب بكر بن جماهد املقرئ أنه روى عن أيب بكر بن أيب داود السجستاين فقال: حدثنا عبد اهللا بن أيب 
هـ, فقال: حدثنا حممد 351عبد اهللا، وروى عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش املفسر شيخ املقرئني يف عصره املتوىف سنة 

ن سند نسبه إىل جد له عاٍل.ب  

وهو أن يسقط املدلس غري شيخه لضعفه أو لصغره, فيصري احلديث ثقة عن ثقة, فيحكم  :تدليس التسوية  القسم الثالث
له بالصحة، وممن اشتهر بذلك الوليد بن مسلم كان حيذف شيوخ األوزاعي الضعفاء،وهذا النوع شر األقسام, وفيه تغرير 



: وهو قادح فيمن تعمد فعله، وقال احلافظ ابن حجر: ال شك أنه جرح, وإن وصف به الثوري شديد, قال العراقي
.واألعمش، فال اعتذار عنهما أما ال يفعالنه إال يف حق من يكون ثقة عندمها ضعيفا عند غريمها  

: املدِلس رواية حكم   

:قوالن أشهرها أقوال، على املدلس رواية قبول يف العلماء اختلف  

. جرح نفسه التدليس ألن السماع، بني وإن مطلقا املدلس رواية رد  

وهو الراجح : التفصيل  

.حديثه قبل حنوها أو" مسعت"  قال إن أي ، روايته قبلت بالسماع صرح إن   

.يقبل حديثه  مل وحنوها"  عن"  قال إن أي روايته، تقبل مل بالسماع يصرح مل وان  

: أشهرها كثرية واملدلسني التدليس يف مصنفات هناك   

التدليس  أنواع لبيان واآلخران املدلسني ألمساء التبيني وامسه ، املدلسني أمساء يف واحدا ، البغدادي للخطيب مصنفات ثالثة
حجر ابن للحافظ بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس أهل احلليب و تعريف بن الدين لربهان:  املدلسني ألمساء و التبيني  

 الشاذ

ندر عن اجلمهور . وشذوذا ويشذ شذا شذ يشذلغة من معانيه املنفرد ويف القاموس: الشاذ يف ال  
 ويف اصطالح احملدثني له تعريفات أشهرها:

"األول": عرفه اإلمام الشافعي, فقال: ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما ال يروي غريه، إمنا الشاذ أن يروي الثقة 
.افظ الثقات، ووافق الشافعي مجاعة من العلماءحديثا خيالف ما روى الناس أي احل  

"الثاين" قال احلافظ أبو يعلى اخلليلي يف كتابه "اإلرشاد": الذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد 
اذ مطلق يشذ به ثقة أو غريه فما كان من غري ثقة, فمرتوك ال يقبل, وما كان عن ثقة توقف فيه وال حيتج به فجعل الش

 املتفرد من غري اعتبار املخالفة.
"الثالث": وقال احلاكم أبو عبد اهللا: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل مبتابع لذلك وينقدح يف نفس الناقد أنه غلط وال 

 يقدر على إقامة الدليل على ذلك.



فظ لذلك كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن مل والصحيح التفصيل: فإن كان الثقة بتفرده خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه باحل
خيالف الراوي بتفرده غريه وإمنا روى أمرًا مل يروه غريه فينظر يف هذا الراوي املتفرد, فإن كان عدال حافظا موثوقا بضبطه كان 

لك كان شاذا تفرده صحيحا وإن مل يوثق حبفظه, ولكن مل يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسنا، وإن بعد من ذ
.ار منك  

: قال: الشاذ ما رواه املقبول خمالفا ملن هو أوىل منه ملزيد ضبط أو كثرة عدد أو غري ذلك من وجوه تعريف احلافظ ابن حجر
الرتجيحات كفقه الراوي وعلو سنده قال احلافظ: وهذا هو املعتمد يف تعريف الشاذ حبسب االصطالح، واملراد باملقبول أعم 

أو صدوقا. من أن يكون ثقة  

.ويقابل الشاذ احملفوظ, وهو ما رواه الراجح من الرواة خمالفا للمرجوح  

 الحديث المنكر 

.الفسق أو الغفلة كثرة أو الغلط فحش الراوي يف الطعن سبب كان ويكون احلديث منكرا إذا  

.قال احلافظ ابن حجر: املنكر، ما رواه الضعيف خمالفا ملن هو أوىل منه   

إن املنكر والشاذ مبعىن واحد, وإنه ينقسم إىل قسمني على ما ذكر يف الشاذ. وقال ابن الصالح:  
الفرد املخالف ملا رواه الثقات. -1  
الفرد الذي ليس يف رواته من الثقة اإلتقان ما حيتمل معه تفرده -2  

ا للضعيفو املعروف هو يقابل املنكر عند احلافظ ابن حجر, وعلى هذا فيعرف بأنه: ما رواه الراجح خمالف  

 المتروك 

 املرتوك لغة: املرحتل عنه واملفارق رغبة عنه ففي املصباح املنري: "تركت املنزل تركا رحلت عنه, وتركت الرجل فارقته".
ويف اصطالح احملدثني: هو احلديث الذي ال يروى إال من جهة املتهم بالكذب, وال يعرف ذلك احلديث إال من جهته, 

علومة من الشريعة أو رواه من عرف بالكذب يف كالمه, وإن مل يظهر منه وقوع ذلك يف احلديث ويكون خمالفا للقواعد امل
 النبوي

 المضطرب



 واالضطراب يف اللغة: االختالف 
ويف اصطالح احملدثني: هو احلديث الذي خيتلف الرواة فيه, فريويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر أو يرويه راٍو 

أخرى على وجه آخر من غري إمكان الرتجيح. واحد على وجه، ومرة  
أما إذا ترجحت إحدى الروايتني أو الروايات بأن يكون راويها أحفظ, أو أكثر صحبة للمروي عنه, أو غري ذلك من وجوه 

 الرتجيحات كانت الراجحة صحيحة واملرجوحة شاذة أو منكرة.
مل يضبط، والضبط شرط يف الصحيح واحلسن، إال يف : أنه يوجب ضعف احلديث إلشعاره بأن الراوي حكم االضطراب

حالة ذكرها شيخ اإلسالم ابن حجر, وهي أن يقع االختالف يف اسم راٍو, أو اسم أبيه, أو نسبته مثال, ويكون الراوي على 
.أي حال ثقة  

 المدرج 

 املدرج: اسم مفعول من أدرج، واإلدراج يف اللغة أن يدخل يف الشيء ما ليس منه.
الح احملدثني: هو احلديث الذي زيد فيه ما ليس منه يف السند, أو يف املنت ويعرف املدرج بوروده منفصال يف رواية ويف اصط

يقول ذلك. -صلى اهللا عليه وسلم-أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي, أو من بعض األئمة املطلعني أو باستحالة كونه   
 أقسامه: ينقسم إىل قسمني:

مدرج املنت. -1  
ومدرج السند. -2  

شيء من كالم بعض الرواة فيتوهم من يسمع  -صلى اهللا عليه وسلم-مدرج املنت: هو أن يدخل يف حديث رسول اهللا 
.احلديث أن هذا الكالم منه، وقد يكون يف أول احلديث، وقد يكون يف وسطه وقد يكون يف آخره, وهو األكثر  

سام:مدرج السند: ومرجعه يف احلقيقة إىل املنت, وهو أق  
: أن يروي مجاعة احلديث بأسانيد خمتلفة فريويه عنهم راٍو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك األسانيد وال يبني األول

 االختالف.
: أن يكون املنت عند راٍو إال طرفا منه, فإنه عنده بإسناده آخر فريويه راٍو عنه تاما باإلسناد األول, ومنه أن يسمع الثاين

شيخه إال طرفا منه, فيسمعه عن شيخه بواسطة, فريويه راٍو عنه تاما حبذف الواسطة. احلديث من  
أن يكون عند الراوي متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني فريويهما راو عنه مقتصرا على أحد اإلسنادين أو يروي أحد  الثالث

 احلديثني بإسناده اخلاص به, لكن يزيد فيه من املنت ما ليس يف األول.

 المقلوب



وهو يف اللغة احملول واملصروف عن وجهه الصحيح قال يف املصباح "قلبته قلبا من باب ضرب حولته عن وجهه وكالم 
 مقلوب مصروف عن وجهه، وقلبت الرداء حولته وجعلت أعاله أسفله".

ري وحنو ذلك.ويف اصطالح احملدثني: هو احلديث الذي وقع تغيري يف متنه أو يف سنده بإبدال أو تقدمي وتأخ  

 وهو قسمان:
مقلوب املنت. -1  
مقلوب السند. -2  

 المطروح 

 مل يذكرة اال احلافظ الذهىب "فالن مطروح احلديث".
.وقد عرفه بأنه ما كان دون الضعيف وأرفع من املوضوع  

 الحديث الموضوع:
من الضعة وهي االحنطاط يف املوضوع لغة: اسم مفعول مأخوذ من وضع الشيء يضعه وضعا، إذا حطه وأسقطه, أو مأخوذ 

.الرتبة  

أو على من بعده من الصحابة أو  -صلى اهللا عليه وسلم- ويف اصطالح احملدثني: هو احلديث املختلق املكذوب على النيب 
.التابعني  

 حكم رواية املوضوع:

الل واحلرام أو الفضائل أو ال حيل رواية املوضوع يف أي باب من األبواب إال مقرتنا ببيان وضعه سواء يف ذلك ما يتعلق باحل
ذلك ما رواه اإلمام  ودليلالرتغيب والرتهيب والقصص والتواريخ وحنوها, ومن رواه من غري بيان فقد دخل يف عداد الكذابني 

.مسلم يف مقدمة صحيحه أن رسول اهللا قال: "من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني"  

 حكم الكذب على رسول اهللا:
 مجهور العلماء على أن الكذب على رسول اهللا من الكبائر، وال يكفر فاعل ذلك إال إذا كان مستحال للكذب عليه 

 هل تقبل رواية من كذب يف احلديث وإن تاب؟
حسن توبته ومن ذهب مجهور احملدثني إىل أن من كذب يف حديث واحد فسق وردت روايته وبطل االحتجاج ا وإن تاب و 

هؤالء أمحد بن حنبل وأبو بكر احلميدي والصرييف والسمعاين, وخالف يف ذلك النووي فقال: واملختار القطع بصحة توبته 



حىت ال خيتلط ما رواة ارجح قطعاً للشك و الريبة يف هذا وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها ومذهب اجلمهور 
 قبل توبتة مبا قال بعدها .

 أقسام املوضوع:

أو إىل الصحايب مثال ما وضع على  -صلى اهللا عليه وسلم-أن يضع الواضع كالما من عند نفسه، ينسبه إىل النيب  -1
.الرسول: "لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفع", وهو كذب باطل من صنع عباد األوثان  

يروى يف اإلسرائيليات مثال فينسبه إىل رسول اهللا  أن يأخذ الواضع كالما لبعض الصحابة أو التابعني أو احلكماء أو ما -2  
يروى من حديث: "أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون كما 

 حبيبك يوما ما", فالصحيح أنه من قول سيدنا علي رضي اهللا عنه.

ابن تيمية: هو من اإلسرائيليات وليس له  فية املؤمن", قال "ما وسعين مسائي وال أرضي ولكن وسعين قلب عبديوالقول 
 أصل معروف عن النيب.

 حركة الوضع :

أنشغل اخللفاء من الدولة األموية باملنازعات السياسية  وكثرت الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف عصر التابعني 
وضع احلديث من املتعصبني لألمويني أو العباسيني أو الشيعة عن صون احلديث و ساعدت الصراعات احلزبية والسياسية ىف 

ومع أتساع رقعة األسالم دخل األسالم أناس من جنسيات وأعراق  خمتلفة  منهم صحيح األميان ومنهم املنافق الذى يعيش 
ومنهم من دفعتة  احلقد على األسالم ىف صدرة و يطعن فية بأفرتاء الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و صحابتة

او حتط من غريهم ومع ظهور املذاهب الكالمية كاملرجئة و املعتزلة و  الشعوبية والقبلية ألفرتاء احاديث ترفع من شأن قومة
وكذالك كان للوعاظ اثر كبري ىف وضع احلديث للرتغيب   غريهم ذهب املتعصبون ملذاهبهم ألفرتاء أحاديث دعماً ملعتقدام

رتهيب من الرزائل مثل: "كل دخان حرام" ومثل: "كل جوف يدخل الدخان فيه من أوراق السموم خيرج ىف الفضائل و ال
.من اإلميان ومثل احاديث متعددة ىف فضائل سور القرآن الكرمي و عظم عقوبة الذنوب   

 أمارات وعالمات الوضع :

:للوضع امارات وعالمات ومن امهها   

ات متعددة من أناس كان يظن م أهل عصرهم خرياً فمثل ما روي عن نوح بن أعرتاف الواضع بوضعة وقد حدث هذا مر 
.أيب مرمي من اعرتافه بوضع حديث فضائل السور   



عدم املعاصرة قطعاً بني من يروى و شيخة الذى يروى عنه كأن يكون مل يدخل على املدينة الىت كان ا أو مات قبل أن 
.تاريخ مات قبلة يولد أو سئل عن توقيت لقائة بة فقال ب  

اليداىن كالم النبوة وقال أبو الفرج ابن اجلوزي: "احلديث املنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه  فالركاكة اللفظ 
قلبه غالبا" ولذلك كثريا ما جتد أقوال العلماء: "هذا ما ينكره القلب", أو: "ال تطمئن إليه النفس", أو: "عليه ظلمات، أو 

إىل حنو ذلك وذلك مثل ما روي: "أربع ال يشبعن من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعني من نظر,  متنه مظلم"
.ومثل: "إن هللا ملكا من حجارة، يقال له عمارة، ينزل على محار من حجارة كل يوم يسعر" وأذن من خرب"  

ديث رأيته ختالفه العقول وتباينه النقول اإلمام ابن اجلوزي: "ما أحسن قول القائل: كل ح يقولوكذالك ركاكة املعىن 
وتناقضه األصول فاعلم أنه موضوع" فيكون احلديث املوضوع جيمع بني التناقضات و خيالف العقل بالضرورة أو األستدالل 
 مثل ما روي: "أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند املقام ركعتني" ومن ركاكة املعىن كونة يدعو ألستباحة الدماء

.او األموال او األعراض مما خيالف صحيح الفطرة و مقاصد الشريعة   

ه ومثل املخالفة للحس واملشاهدة: مثل: "الباذجنان شفاء من كل الداء" فاحلس والتجارب العلمية تكذب ذلكوكذلك 
  .كثر الدمعة وقدس فيه سبعون نبيا""عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب وي

مثل لصريح القرآن أو السنة املتواترة أو الصحيحة أو اإلمجاع، حيث ال يقبل التأويل القريب املقبول  خمالفة احلديثوكذلك 
"إذا حدثتم حبديث يوافق و}تزر وازرة وزر أخرى  وال, فإنه معارض لقوله تعاىل: {ا ال يدخل اجلنة إىل سبعة أبناءولد الزن

ل النيب: "من كذب علّي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".احلق فخذوا به حدثت به أو مل أحدث", وهو مناقض لقو   

اإلرجاء والراوي  يصب ىف ترجيحوالراوي رافضي أو  احلديث يف فضائل عليومن عالمات الوضع ىف احلديث أن يكون 
.مرجئ أو يف القدر والراوي قدري   

 نسب قد  ووالفنت  البدع أشاعت و عددةمت مذاهب وتقوية نشأة ىف سامهت و واملسلمني األسالم الوضع ظاهرة وقدأضرت
 نسبتة صح ما و أسرائيليات من رووا فيما عنهما اهللا رضى العاص بن عمر وأبن عباس كأبن الصحابة بعض اىل منها الكثري

 صلى اهللا رسول عن أحاديث باعتبارها وليس الكتاب أهل من أخذت معارف لنشر ىرو  امنا  قلته على هنا الصحابة اىل
. خاصة التفسري كتب اىل املوضوعات وتسربت وسلم يهعل اهللا  

ل اإلمام ابن تيمية: "ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعة كبرية مثل احلديث الذي يرويه الثعليب والواحدي، والزخمشري و قي
دين وكان حاطب فإنه موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث والثعليب يف نفسه كان فيه خري و  -يعين سوره-يف فضائل القرآن 

ليل ينقل ما وجد من كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد من 



السالمة واتباع السلف والبغوي تفسري خمتصر من الثعليب لكن صانه عن األحاديث املوضوعة واآلراء املبتدعة، واملوضوعات 
ث الكثرية الصرحية يف اجلهر بالتسمية وحديث على الطويل يف تصدقه خبامته يف الصالة, يف كتب التفسري كثرية منها األحادي

} أذنك يا  وتعيها أذن واعية} إنه علي، {ولكل قوم هاد فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي يف قوله تعاىل: {
...علي   

ىف املوضوعات : املصنفات أشهر   

 احلديث على احلكم يف متساهل لكنه ، الفن هذا يف صنف ما أقدم من وهو ، ياجلوز  البن:  املوضوعات كتاب) أ
.وتعقبوه العلماء انتقده لذا ، بالوضع   

 مل زياداتبه و  ، عليه وتعقيب اجلوزي ابن لكتاب اختصار هو ، للسيوطي:  املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآليلء) ب
.اجلوزي ابن يذكرها   

 وهو ، لسابقيه تلخيص كتاب وهو ، الكناين عراق البن:  املوضوعة الشنيعة األحاديث عن فوعةاملر  الشريعة تنزيه) ج
.مفيد مهذب حافل كتاب   
:  والمؤنن المعنن   

 المعنعن 

عن عن  قال مبعىن"  عنعن"  من مفعول اسم املعنعن: لغة   

فالن عن فالن:الراوي قول: اصطالحاً    

 عن زيد بن أسامة عن سفيان ثناحد هشام بن معاوية ثناحد شيبة أيب بن عثمان ثناحد: "  قال ماجه ابن رواه مثاله ما
يامن مم على يصلون ومالئكته اهللا إن:  وسلم عليه اهللا صلي اهللا رسول قال قالت.  عائشة عن عروة عن عروة بن عثمان

  الصفوف

؟ املنقطع أو املتصل من هوفهل     

قولني على فيه العلماء اختلف  

.اتصاله يتبني حىت منقطع أنه قيل   



 على اتفقوا ، بشروط متصل أنه واألصول والفقه احلديث أصحاب من اجلماهري وقال به ، العمل عليه الذيراجح وال
 ما االكتفاء مسلم ومذهب منهما بد ال أنه على اتفقوا اللذان الشرطان أما ، عدامها ما اشرتاط يف واختلفوا ، منها شرطني

:  فهما    

.مدلسا املعنعن يكون ال أن   

.عنه عنعنَ  مبن املعنن لقاء أي ، بعضا بعضهم لقاء ميكن أن   

:فهي السابقني الشرطني على زيادة اشرتاطها يف اختلفوا اليت الشروط وأما  

.واحملققني املديين وابن البخاري قول وهو: اللقاء ثبوت  

.السمعاين املظفر أيب قول وهو:  الصحبة طول   

.الداين عمرو أيب قول وهو:  عنه روايةبال معرفته   

  المؤنن: 

أن ، أن  قال مبعين"  أَنن"  من مفعول اسم:  لغة   

قال فالناً  أن فالن حدثنا: الراوي قول هو: اصطالحاً  .  

املؤنن حكم    

.اتصاله يتبني حىت منقطع هو ومجاعة امحد قال) أ  

املتقدمة بالشروط السماع على ولحمم ومطلقه"  عن"  كـ" نأ: " اجلمهور وقال) ب  

الخفي المرسل   

.قال"كـ وغريه السماع حيتمل بلفظ منه يسمع مل ما عاصره أو لقيه عمن يروي أن  

: وهي ثالثة أمور بأحد اخلفي اإلرسال عرفي   

مطلقاً  منه يسمع مل أو عنه حدث من يلق مل الراوي هذا أن على األئمة بعض نص  



شيئاً  منه يسمع مل أو عنه حدث من لقي مل بأنه نفسه عن إخباره  

 للعلماء، خالف فيه الثالث األمر وهذا. عنه روي من وبني الراوي هذا بني شخص زيادة فيه آخر وجه من احلديث جميء
.األسانيد متصل يف املزيد  نوع من يكون قد ألنه  

.طعاملنق حكم فحكمه انقطاعه ظهر فإذا ، املنقطع نوع من ألنه ، ضعيف هو: حكمه   

:فيه املصنفات أشهر   

.البغدادي للخطيب املراسيل ملبهم التفصيل كتاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علم الجرح والتعديل

.أما علم اجلرح والتعديل فهو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خمصوصة وعن مراتب تلك األلفاظ  

.شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال الدين من اإلسناد:  املبارك بن اهللا عبد قال  

.دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن:  قال سريين بن حممد عن مسلم روى  

 آثار حيفظون أمناء آدم اهللا خلق منذ األمم من أمة يف يكن مل: "  يقول ، الرازي حامت أبا مسعت: بندار بن القاسم وقال
 يعرفون علماؤهم: "  فقال ؟ يصح وال له أصل ال حديثا رووا رمبا حامت أبا يا:  رجل له:  فقال"  األمة هذه يف إال الرسل

 ، زرعة أبا اهللا رحم: "  قال مث ، وحفظوها اآلثار ميزوا أم بعدهم ملن ليتبني للمعرفة ذلك فروايتهم ، السقيم من الصحيح
.وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول آثار حفظ يف جمتهدا واهللا كان  

 مل ، أشياء بثالثة األمة هذه خص ، اهللا أن بلغين:  يقول أمحد بن حممد بكر أبا مسعت:  ظاحلاف أمحد بن صاحل وقال
.واإلعراب واألنساب اإلسناد قبلها من يعطها  

.خطام هلا ليس البعري معه بفالة، الرجل مثل فهو أخربنا، أو حدثنا، فيه ليس حديث كل: قال احلجاج، بن شعبة وعن  

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جائز و ان تضمن الغيبة و هتك  الرواية نشأة مع لوالتعدي اجلرح علم نشأوقد 
 مل السرت وايغار الصدور ذلك النة ان مل يكن جائزاً ملا كان هناك سبيل لصيانة احلديث من أن يدخل فية ما ليس منة و

واملوضوعة بالضعيفة الصحيحة األحاديث لطتوالخت الضابط، من واملغفل العدل، من والفاسق الكاذب من الصادق يتميز  

الجرح والتعديل :  في النقاد مناهج  

 ومنهم املتسامح، املتساهل ومنهم املشدد فمنهم واحدة درجة يف الرجال ونقد والتعديل للجرح تصدوا الذين األئمة يكن مل
 بىن أساس أي وعلى ال؟ أم غريه أوافقه ينظر حىت مسلمة قضية كالمهم يؤخذ فال واملتساهلون املتشددون أما املتوسط ،

 الذهيب قسم": املغيث فتح" يف السخاوي اإلمام قال. بالقبول وأوىل احلق إىل أقرب فكالمهم املعتدلون املتوسطون أما نقده؟
 لرواةا من كثري يف تكلموا وقسم الرازي، حامت وأيب معني كابن الرواة سائر يف تكلموا فقسم: أقساما الرجال يف تكلم من

أقسام : ثالثة على والكل قال مث والشافعي عيينة كابن الرجل بعد الرجل يف تكلموا وقسم وشعبة، كمالك  



 على فعض شخصا وثق إذا فهذا, والثالث بالغلطتني الراوي يغمز التعديل، يف مثبت التجريح يف متعنت منهم قسم -1
 أحد الرجل ذلك يوثق ومل وافقه، فإن تضعيفه، على غريه افقهو  هل فانظر رجال ضعف وإذا, بتوثيقه ومتسك بنواجذك قوله
 ابن قول فيه يكفي ال يعين مفسرا، إال اجلرح فيه يقبل ال: فيه قالوا الذي هو فهذا أحد وثقه وإن ضعيف، فهو احلذاق من

 وتضعيفه، حديثه حتصحي يف خيتلف هذا ومثل يوثقه، غريه أو البخاري جييء مث ضعفه، سبب يبني ومل ضعيف،: مثال معني
 توثيق على قط الشأن هذا علماء من اثنان جيتمع مل: "الرجال نقد يف التام االستقراء أهل من وهو- الذهيب قال مث ومن

.تركه على اجلميع جيتمع حىت الرجل حديث يرتك ال أنه النسائي مذهب كان وهلذا", ثقة تضعيف على وال ضعيف  

  اكم.واحل كالرتمذي متسامح منهم وقسم -2

عدي وابن والدارقطين حنبل بن كأمحد معتدل وقسم- 3 .   

 املعتدلني األئمة بكالم كالمه وموازنة والتحري البحث بعد إال والتعديل اجلرح يف قوله يؤخذ فال املتساهل املتسامح أما
 رواةال على التهجمىف شدتة  حزم ابن على أخذوا كما التصحيح يف متساهل أنه احلاكم على العلماء أخذ وقد املتثبتني

اجلرح يف والتساهل  

العلم من ذلك سوى ىف اختلفوا كما الرجال تضعيف ىف العلم أهل من األئمة اختلف وقد  الرتمذي قال   

اخلالف : اسباب يشرح تيمية ابن اإلسالم شيخ قالو    

 الصواب كان سواء ، آخر طريق عن النظر قطع مع ، غريه فيه خالفه قد باجتهاد احلديث ضعف اعتقاد:  الثالث السبب
 باحلديث احملدث يكون أن:  منها:  أسباب ولذلك ؛ مصيب جمتهد كل:  يقول من عند معهما أو ، غريه مع أو معه

 الطالعه ؛ ضعفه يعتقد من املصيب يكون قد مث ؛ واسع علم الرجال ومعرفة ، ثقة اآلخر ويعتقده ؛ ضعيفا أحدمها يعتقده
 ألنه أو ؛ جارح غري جنسه ألن إما ؛ جارح غري السبب ذلك أن ملعرفته اآلخر مع الصواب كوني وقد ، جارح سبب على
.اجلرح مينع عذر فيه له كان   

علومهم يف العلم أهل سائر من لغريهم ما مثل واالختالف اإلمجاع من ذلك يف وأحواهلم بالرجال وللعلماء واسع باب وهذا   

.معروفة ذلك توجب ألسباب مسعه أنه يعتقد وغريه ، عنه حدث ممن حلديثا مسع احملدث أن يعتقد أال:  ومنها   

 يف به حدث فما ، كتبه حترتق أو خيتلط أن مثل ؛ اضطراب وحال ، استقامة حال:  حاالن للمحدث يكون أن:  ومنها
 علم وقد ، النوعني أي من احلديث ذلك يدري فال ؛ ضعيف االضطراب حال يف به حدث وما ، صحيح االستقامة حال
.االستقامة حال يف به حدث مما أنه غريه   



 توجب علة هذا أن معتقدا حدثه يكون أن أنكر أو ، بعد فيما يذكره فلم احلديث ذلك نسي قد احملدث يكون أن:  ومنها
.هذه غري أخر أسباب إىل...  معروفة واملسألة ، به االستدالل يصح مما هذا أن غريه ويرى ، احلديث ترك   

ط قبول الراوي:شرو   
 أمجع اجلماهري من أئمة احلديث والفقه أنه يشرتط يف الراوي شرطان أساسيان مها:

سليماً من خوارم املروءة ., سليماً من أسباب الفسق  ,عاقالً  ,بالغاً  ,العدالة: ويعنون ا أن يكون الراوي : مسلماً   
ال سيء احلفظ ـ وال فاحش الغلط ـ وال مغفًال ـ وال كثري األوهام الضبط : ويعنون به أن يكون الراوي ، غري خمالف للثقات و   

اجلرح لغة: التأثري يف اجلسم بسالح وحنوه وبابه نفع: واجلرح بالضم االسم وجرحه كجرحه بتشديد الراء ويطلق أيضا على 
.اجلرح املعنوي   

  ويف االصطالح: ذكر الراوي بصفات تقتضي عدم قبول روايته.
التسوية وتقومي الشيء وموازنته بغريه. التعديل لغة:  

 ويف االصطالح: وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته فهي شهادة بالتزكية تصحح العمل مبرويه.

أمرين :  بأحد العدالة تثبتو    

ى عدالة الرواى عل منهم واحد أو التعديل علماء ينص أن أي عليها، معدلني بتنصيص إما   

 ، عليها ينص معدل إىل ذلك بعد حيتاج وال ، كفى عليه الثناء وشاع ، العلم أهل بني عدالته تهرتاش فمن ، بالشهرة وأما
.املديين وغريهم بن وعلي معني بن وحيىي واألوزاعي األربعة كاألئمة املشهورين األئمة مثل وذلك  

 كان فإن عدالته، تسقط ما املعاصي أنواع من يعلن وال بدعة إىل يدعو ال مسلما يكون أن احملدث عدالة أصل:احلاكم قال
.احملدثني درجات أرفع فهي حلديثه حافظا ذلك مع  

 على النفس يف راسخة هيئة إىل حاصلها ويرجع الدين، يف السرية استقامة عن عبارة والشهادة الرواية يف العدالة: الغزايل وقال
.بصدقه النفوس ثقة حتصل حىت مجيعا، واملروءة التقوى مالزمة   

؟ الراوي ضبط يعرف فكي   

 النادرة خمالفته تضر وال ، ضابط فهو غالباً  روايتهم يف وافقهم فان ، الراوية يف املتقنني الثقات مبوافقته الراوي ضبط يعرف
.حيتج به  وملظهر ضعف ظبطة  ، ضبطه اختل هلم خمالفته كثرت فان ، هلم  



 هل يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل؟ 

ماء يف اجلرح والتعديل هل يقبالن مبهمني من غري ذكر أسباما؟قد اختلف العل  
فشرط بعضهم ذكر السبب يف كل منهما، وشرط بعضهم السبب يف التعديل دون اجلرح وقيل: يقبل التعديل من غري ذكر 

ا ال يعترب جرحا, أسباب, وأما اجلرح فال يقبل إال مفسرا؛ ألن الناس خيتلفون فيما جيرح وما ال جيرح وقد جيرح أحدهم مب
وهذا الرأي األخري هو الذي اختاره ابن الصالح والنووي وغريمها, وذكر اخلطيب البغدادي أنه مذهب األئمة من حفاظ 

 احلديث ونقاده.
ومن العلماء من يرى أنه ال جيب ذكر السبب يف اجلرح أو التعديل إذا كان اجلارح أو املعدل عاملا بأسباب اجلرح والتعديل, 

.اختيار القاضي أيب بكر الباقالين وهو  

الشأن مل يقبل  ولشيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر تفصيل حسن, قال: إن كان من جرح جممال قد وثقه أحد من أئمة هذا
اجلرح فيه من أحد كائنا من كان إال مفسرا ألنه قد ثبت له رتبة الثقة, فال يزحزح عنها إال بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن 

وثقون إال من اعتربوا حاله يف دينه مث يف حديثه ونقدوه كما ينبغي, وهم أيقظ الناس, فال ينقض قول أحدهم إال بأمر ال ي
صريح، وإن خال عن التعديل قبل اجلرح فيه غري مفسر إذا صدر من عارف؛ ألنه إذا مل يعدل فهو يف حيز اهول وإعمال 

 قول اجلارح فيه أوىل من إمهاله.
وهو من أهل االستقراء التام يف نقد الرجال: "مل جيتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق -الذهيب ام األموقال 

 ضعيف وال على تضعيف ثقة".

؟ بواحد والتعديل الجرح يثبت هل  

بواحد والتعديل اجلرح يثبت أنه راجحال) أ  

اثنني على االقل  من بد ال وقيل) ب  

  يل فأيهما يرجح؟إذا اجتمع في شخص جرح وتعد
قال العلماء: إذا اجتمع يف شخص جرح وتعديل فاجلرح مقدم؛ ألن املعدل خيرب عما ظهر من حاله، واجلارح خيرب عن باطن 

 خفي على املعدل، فكان معه زيادة علم جيب أن يؤخذ ا.
اجلمهور. وقيل: إن كان عدد املعدلني أكثر قدم التعديل على اجلرح والصحيح األول, وهو ما عليه  

 بم يكون الجرح؟



إما أن يكون: - يعين يف الراوي-قال احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها: "الطعن   

ما مل يقله متعمدا لذلك. -صلى اهللا عليه وسلم-كذبه يف احلديث النبوي بأن يروي عنه ل -1  
ديث.وقوع ذلك يف احل و مته بذلك بأن يعرف بالكذب يف كالمه وإن مل يظهر منهأ -2   
أو فحش غلطه. -3  
أو غفلته. -4  
أو فسقه بالفعل أو بالقول مما ال يبلغ الكفر. -5  
أو ومهه. -6  
أو خمالفته للثقات يف السند أو املنت. -7  
أو جهالته عينا أو حاال أو امسا. -8  
ة ومكابرة بل بنوع ال مبعاند -صلى اهللا عليه وسلم-أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خالف املعروف عن النيب  -9

 شبهة.
.أو سوء حفظه وهو من مل يرجح جانب إصابته على جانب خطئه -10  

 ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها:

وألفاظها التعديل مراتب  

ذكرها احلافظ ابن حجر يف مقدمة كتابه القيم "تقريب التهذيب" مرتبة من األعلى إىل األدىن، ومضافا إليها زيادات من  
ن العلماء.كالم غريه م  

املرتبة األوىل: الوصف مبا يدل على املبالغة وهو الوصف بأفعل؛ مثل فالن أوثق الناس، وأعدل الناس وإليه املنتهى يف التثبت 
ومثله قول الشافعي يف ابن مهدي: ال أعرف له نظريا يف الدنيا ومثله: أيضا قول حسان بن هشام يف ابن سريين: حدثين 

ر.أصدق من أدركت من البش  
قال السيوطي: قلت: ومنه: ال أحد أثبت منه، ومن مثل فالن؟ وفالن ال يسأل عنه، ومل أر من ذكر هذه الثالثة وهي يف 

 ألفاظهم.
عىن كثقة حجة، كررت بامل  املرتبة الثانية: ما كرر فيه أحد ألفاظ التعديل إما لفظا كثقة ثقة، أو ثبت ثبت أو حجة حجة، أو

، أو حجة حافظ إىل حنو ذلك.أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة  
 املرتبة الثالثة: ثقة، أو ثبت، أو حجة، أو إمام، أو حافظ، أو متقن، أو عدل إىل حنو ذلك.



املرتبة الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليال وإليه اإلشارة بقوهلم: صدوق، أو حمله الصدق، أو ال بأس به قال ابن أيب 
.ر فيهحامت: فهو ممن يكتب حديثه، وينظ  

املرتبة اخلامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليال، وقد مثل هلا ابن أيب حامت بقوله: شيخ، وقال: يكتب حديثه وينظر فيه إال 
وزاد العراقي يف هذه الرتبة مع قوهلم: حمله الصدق: إىل الصدق ما هو، شيخ  - يعين على حسب تقسيمه-أنه دون الثانية 

ث، وزاد شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر قوهلم: صدوق سيئ احلفظ، أو صدوق يهم، وسط، جيد احلديث، حسن احلدي
 أو: له أوهام، أو خيطئ، أو تغري بأخرة.

قال احلافظ ابن حجر: ويلحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع، والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجهم مع بيان 
 الداعية من غريه.

يث وحنو ذلك قال ابن أيب حامت: من قيل فيه ذلك هو يكتب حديثه وينظر فيه يعين يكتب املرتبة السادسة: صاحل احلد
 حديثه لالعتبار.

املرتبة السابعة: قال احلافظ: من ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله وإليه اإلشارة بلفظ 
 مقبول حيث يتابع، وإال فلني احلديث.

امنة: ما أشعر بالقرب من التجريح وهو أدىن املراتب كقوهلم ليس ببعيد من الصواب، صويلح احلديث، مقارب املرتبة الث
أن بعض الكلمات قد يعتربها بعض العلماء من مرتبة، واآلخر يعتربها من يالحظ احلديث، يكتب حديثه، وحنو ذلك، و 

إىل اختالف االعتبار واألنظار.هذا يرجع  ومرتبة أخرى   

ظ التجريح، ومراتبها:ألفا  
 أما مراتب ألفاظ التجريح فهي ست، وسنرتبها من األدىن إىل األعلى:

 املرتبة األوىل: فالن فيه مقال، أو ضعيف، أو لني احلديث وحنوها.
 املرتبة الثانية: فالن ال حيتج به أو ضعفوه، أو منكر احلديث وحنوها.

جدا، أو واه مبرة وحنوها.املرتبة الثالثة: فالن مردود احلديث، أو ضعيف   
أو هالك وحنوها. املرتبة الرابعة: فالن متهم بالكذب أو الوضع أو ساقط، أو مرتوك  

 املرتبة اخلامسة: فالن كذاب أو دجال، أو وضاع وحنوها.
.املرتبة السادسة: فالن أكذب الناس أو إليه املنتهى يف الكذب وحنومها   

.ىل من اتصف ا وال إىل أحاديثه، وال يعترب ا وال يستشهداملراتب األربعة األخرية ال يلتفت إو   



ا ينبغي أن يعلم أن بعض األئمة كانوا يراعون العفة يف القول، ويتحرجون من ألفاظ النقد اجلارحة.ومم  
وهلما البخاري فإنه كان يقول: فالن فيه نظر، وسكتوا عنه، وهاتان العبارتان يق -رمحه اهللا تعاىل-البخاري االمام ومن هؤالء 

 فيمن تركوا حديثه.

 فيما الوضع عن كناية هو: احلليب الدين برهان قال بالياه من احلديث هذا أو باليا له فالن: أيضا التجريح يف ألفاظهم ومن
 ذلك فيه املقول اام أتقتضي أدري فال احلليب، الربهان قال بالعجائب ويأيت وأوابد، طامات له: قوهلم وكذا أحسب،

.بالنكارة حديثه وصف غري تفيد ال أم كذب،بال  

ونكارته رده يف آفته -املراد يكون أن وحيتمل الوضع، عن كناية- فالن آفته: قوهلم أن والظاهر: أيضا وقال  

 فيها، املناكري تكثر حىت روايته ترك يقتضي ال" مناكري أحاديث له: "قوهلم وكذلك الرتدد، حمل فهذا فالن آفته: قالوا وإن
.مناكري وروى احلديث، منكر: فيه يقال نئذوحي  

 يف منه ذلك بوقوع فوصف" منكرة أحاديث روى" وأما بالرتك موصوف احلديث منكر إن: العيد دقيق البن اإلملام شرح ويف
 أي: احلديث يف أقرانه على يغرب من على يطلق حنبل ابن أن": "التقريب" يف حجر ابن وذكر دائما ال األحيان من حني
.احلديث منكر أنه: بالغرائب يأيت  

: الطعن يف الراوي مبا يسلب عنه وصف العدالة أو الضبط، أو مجيعا  

 فسلب العدالة يكون بـ: الفسق بالفعل أو القول، والكذب يف احلديث والتهمة به، وسرقة احلديث، والبدعة، واجلهالة.

فال يطرح معه الراوي، وكليا  التلقني، ويكون نسبياً  وسلب الضبط يف: سوء احلفظ، ومنه االختالط، وفحش اخلطأ، وقبول
.يسقط معه الراوي  

.فال يقدح ىف الراوى كونة يرتكب ما خيتلف يف حلة او حرمتة فال يقدح ىف عدالتهم ألن ذالك من املختلف فية   

ال ترد شهادته، وكذلك لو كان  " واملستحل لنكاح املتعة، واملفيت ا، والعامل ا، ممن ىف كتاب االم  الشافعي ول األمامقي
موسرا فنكاح أمة مستحال لنكاحها، مسلمة أو مشركة؛ ألنا جند من مفيت الناس وأعالمهم من يستحل هذا، وهكذا 

املستحل الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرمهني يدا بيد، والعامل به؛ ألنا جند من أعالم الناس من يفيت به ويعمل به ويرويه، 
ستحل إلتيان النساء يف أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه حمرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قوهلم، ومل يدعنا وكذلك امل

هذا إىل أن حنرجهم ونقول هلم: إنكم حللتم ما حرم اهللا وأخطأمت؛ ألم يدعون علينا اخلطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من 
.وجل  إىل أنه حرم ما أحل اهللا عزقال قولنا   



.بينما جيرح الكذاب ومرتكب الفواحش و املعاصى ممن ينطلق عليهم الفسق   

 البدعة و حكم رواية المبتدع : 

.مبفسق أو الكفر، يستلزم ما يعتقد كأن مبكفر تكون أن إما البدعة:حجر ابن احلافظ يقول  

.قبل مقالته لنصره الكذب حل قديعت ال كان إن: وقيل مطلقا، يقبل: وقيل اجلمهور، صاحبها يقبل ال: فاألوىل  

 فتكفر تبالغ وقد مبتدعة، خمالفيها أن تدعي طائفة كل ألن ببدعته؛ - املشددة الفاء بفتح- مكفر كل يرد ال أنه: والتحقيق
 متواترا أمرا أنكر من روايته ترد الذي أن فاملعتمد الطوائف مجيع تكفري ذلك الستلزم اإلطالق على ذلك أخذ فلو, خمالفيها

.عكسه اعتقد من وكذلك بالضرورة الدين من معلوما الشرع نم  

.قبوله من مانع فال وتقواه، يرويه ملا ضبطه ذلك إىل وانضم الصفة، ذه يكن مل من فأما  

.ورده قبوله يف أيضا اختلف وقد أصال، التكفري بدعته تقتضي ال من وهو: والثاين  

 يروي ال أن ينبغي هذا وعلى بذكره، وتنويها ألمره تروجيا عنه الرواية يف نأ به علل ما وأكثر بعيد، وهو مطلقا، يرد: فقيل
.تقدم كما الكذب حل اعتقد أن إال مطلقا يقبل: وقيل مبتدع، غري فيه يشاركه شيء مبتدع عن  

, مذهبه ضيهيقت ما على وتسويتها الروايات حتريف على جيمله قد بدعته تزيني ألن بدعته إىل داعية يكن مل من يقبل: وقيل
 الداعية غري قبول على األكثر نعم تفصيل، غري من الداعية غري قبول على االتفاق فادعى حبان ابن ماوأ األصح هو وهذا

 أيب شيخ اجلوزجاين يعقوب ابن إبراهيم إسحاق أبو احلافظ صرح وبه املختار، املذهب على فريد بدعته يقوي ما روى إن إال
 فليس اللهجة، صادق السنة عن أي احلق عن زائغ ومنهم: "الراوة وصف يف فقال" الرجال معرفة" كتابه يف والنسائي، داود،

 حديث هلا رد اليت العلة ألن متجه؛ قاله وما", بدعته به تقو مل إذا منكرا يكون ال ما حديثه من يؤخذ أن إال حيلة فيه
.أعلم واهللا داعية يكن مل لوو  املبتدع مذهب يوافق املروي ظاهر كان إذا فيما واردة الداعية  

:مذاهب أهل العلم ىف مرويات اهل البدع أربعة و   

.تركهم بالكلية فال يأخذون منهم شىء  -1  

.التفرقة بينهم حسب شدة البدعة والغلوا فيها  -2  

و غلوهم قال أمحد بن حنبل: " احتملوا املرجئة يف احلديث " ومثل ذالك ىف القدرية وتشدد ىف قبول حديث اجلهمية ل
.الرافضة الشيعة بينما ال يقبلون من الم ال يستحلون الكذب تروجياً ملذهبهم االغلب ال يردون حديث اخلوارج   



.التفرقة بني الداعى للبدعة و املتبع هلا فال يقبل من أئمة البدع و مناظروهم والساعون لنشرها و يقبل من متبعيهم  -3  

ابو حنيفة والشافعى وهذا مذهب الراوى عدالً ظابطاً قبل منة اال أن كان يستحل الكذب ال يعتد بالبدعة وأمنا ان كان  -4
.وسفيان الثورى   

الراوي : جهالة  

أقسام ثالثة اجلهالة  

 قال عينه جهالة ارتفعت عيناه عدالن عنه روى ومن فقط، واحد راو غري عنه يروى ال بان وذلك: العني جهالة -1
.واحد راو جهة من إال حديثه يعرف وال العلماء، يعرفه مل من احلديث أهل عند اهول: اخلطيب  

 ابن اإلمام الشيخ اخلطيب على رد وقد حنوه احلديث أهل عن الرب عبد ابن ونقل مشهورين اثنني رواية اجلهالة يرفع ما وأقل
 قيس وهو واحد، غري نهماع يرو ومل األسلمي كعب بن ربيعة عن ومسلم األسلمي مرداس، عن روى البخاري بأن الصالح

.الثاين عن عوف بن الرمحن عبد بن سلمة وأبو األول، عن حازم أيب بن  

 فإما: وربيعة مبرداس عليه الرد يصح وال: "وقال اخلطيب اإلمام نقله ما وصوب النووي اإلمام الصالح ابن على ورد
.الرواة بتعدد عنهم اجلهالة رفع إىل حيتاج فال يعين" عدول كلهم والصحابة صحابيان  

.والتعديل اجلرح علماء من معتربان عاملان بالعدالة له ويشهد يزكيه ال بأن وذلك وباطنا، ظاهرا احلال جهالة -2  

.باملستور يعرف ما وهو الظاهر دون باطنا احلال جهالة -3  

النووي :  وتبعه الصالح ابن قال  

.واألصوليني والفقهاء،, احملدثني من يعين هرياجلما عند تقبل ال وباطنا ظاهرا، العدالة جمهول رواية  

.فال وإال قبل عدل غري عن يروي ال من فيهم عنه، روي من كان إن: وقيل مطلقا، تقبل: وقيل  

 بعض قول وهو األول رواية رد من بعض به حيتج باطنا، العدالة جمهول أي الباطن خفي الظاهر عدل وهو املستور ورواية
 عليه يتعذر من عند تكون األخبار رواية وألن بالراوي، الظن حسن على مبين اإلخبار ألن: قال الرازي كسليم الشافعية

 عليهم يتعذر فال احلكام عند تكون فإا الشهادة خبالف الظهر يف ذلك معرفة على فيها فاقتصر الباطن يف العدالة معرفة
 الرواة من مجاعة يف املشهورة احلديث كتب من ثريك يف هذا على العمل يكون أن ويشبه: الصالح ابن الشيخ قال ذلك
.املهذب"   شرح" يف النووي الشيخ صححه وكذلك باطنا، خربم وتعذرت م، العهد تقادم  



 احلديث أهل من العلماء أكثر عليه الذي الصحيح هو ورده العدالة، جمهول يقبل من بعض يقبله ال فقد العني جمهول وأما
.وغريهم  

.اإلسالم على مزيدا الراوي يف يشرتط ال من قول وهو طلقا،م يقبل: وقيل  

 قبل بواحد التعديل يف واكتفينا القطان، سعيد بن وحيىي مهدي، كابن عدل عن إال يروي ال من عنه بالرواية تفرد إن: وقيل
.فال وإال  

 فال وإال قيل, الزبيدي يكرب معد بن كعمرو لنجدةا أو دينار، بن كمالك بالزهد العلم غري يف مشهورا كان إن: وقيل
.الرب عبد ابن واختاره  

 بن احلسن أبو واختاره: السيوطي قال. فال وإال قبل، عنه واحد رواية مع والتعديل اجلرح أئمة من أحد زكاه إن: وقيل
أبن تيمية.اإلسالم  شيخ وصححه القطان،  

 تعارض الجرح و التعديل 

 أوحتريهم وكل ما يرجع لألجتهاد فهو مظنة لألختالف و يقع فية اخلط النقاداجلرح والتعديل كالمها يعتمد على اجتهاد 
.النقاد فيهم متناقضاً وال جيتمعون على توثيق او تضعيف الراوى  وحيتاج األمر ملراجعة ىف الرواة املختلف فيهم فيكون راى  

وهلم على حمدث تكلموا فية فحىت نعرف من فنبدء بالتأكد من صحة نسبة النقد للناقد مث مينع قبول النقد من غري املعني كق
هم الذين تكلموا ال ميكن أعتماد قوهلم ىف مقابل قول نعرف صاحبة بتوثيقة ويراعى ميول الناقداملذهبية والفكرية فكما قلنا 

رب أى يقبل من أهل البدع ولكن البدع تبغض اهلها لكثري من اهل العلم فيسقط أصحاا من نظرهم وال يثقون فيهم مث يعت
من وثق أم من ضعف و التحقق من أخر أقوال الناقد فلرمبا كان ضعف الرجل مث عدلة او العكس  أعلى مرتبةالفريقني 

بعدما تبني لة من أمرة ما غري رأية و يتأكد من معىن كلمات الناقد فلرمبا قصد معىن غري الظاهر فكلمة الكذب حتمل على 
كذب ابو الدرداء كان   الذى اخرجة البيهقى  كقول ام املؤمنني عائشةمبعىن اخلطأ  و استعملها العرب اخلطأ غري املقصود 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم يصبح فيوتر رداً على قولة بان ال وتر ملن أصبح.

:ومينع اجلرح بعد التعديل اال بشروط ثالث   

الراوى يدلس هل ينسى اخل أن يكون مفسراً وليس جممالً فال يكفى القول ليس بثقة و امنا يبني هل  -1  

.ان يكون اجلرح مبا يعتد بة جارحاً فليس كل شىء يسقط عدالة الراوى  -2  



.ان ال يرد اجلرح من ناقد أخر حبجة-3  

  كتب الجرح والتعديل
ها كتب لبيان لبيان الرواة الثقات ، ومنها املفردة لبيان الضعفاء واروحني ، ومن ملفردةالكتب كثرية ومتنوعة ، فمنها ا ةوهذ

الرواة الثقات والضعفاء ، ومن جهة أخري فان بعض هذه الكتب عام لذكر رواة احلديث بغض النظر عن رجال كتاب أو  
 كتب خاصة من كتب احلديث، ومنها ما هو خاص برتاجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب احلديث .

إذ قاموا مبسح دقيق لرتاجم مجيع رواة  مهماً  لكتب عمال رائعاً هذا ويعترب عمل علماء اجلرح والتعديل يف تصنيف هذه ا
احلديث وبيان اجلرح أو التعديل املوجه إليهم أوًال مث بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ، وأين رحلوا ، ومىت التقوا ببعض 

تصل األمم املتحضرة يف هذا  الشيوخ ، وما إىل ذلك من حتديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل مل يُْسَبقوا إليه ، بل ومل
العصر إىل القريب مما صنفه علماء احلديث من وضع هذه املوسوعات الضخمة يف تراجم الرجال ورواة احلديث ، فحفظوا 

 على مدى األيام التعريف الكامل برواة احلديث ونقلته فجزاهم اهللا عنا خرياً وإليك بعض هذه الكتب :
ام للرواة الثقات والضعفاء .التاريخ الكبري للبخاري ، وهو ع  

 اجلرح والتعديل البن أيب حامت ، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله .
 الثقات البن ِحبان ، كتاب خاص بالثقات .

 الكامل يف الضعفاء البن عدي، وهو خاص برتاجم الضعفاء كما هو ظاهر من امسه.

ين املقدسي، كتاب عام، إال أنه خاص برجال الكتب الستة.الكمال يف أمساء الرجال لعبد الغ  
فيه ) رحاجل يقبلميزان االعتدال للذهيب، كتاب خاص بالضعفاء واملرتوكني ( أي كل من ُجرح وإن مل   

حجر ، يعترب من ذيبات وخمتصرات كتاب ( الكمال يف أمساء الرجال ) . البنذيب التهذيب   
 

 
 

 

 

 

 



 علم علل الحديث

منها السالمة الظاهر أن مع ومتنا سندا احلديث يف تقدح اليت لغامضةا اخلفية األسباب عن فيه يبحث الذي علمال هو  

لغة : اسم مفعول من " أعله " بكذا فهو " معل " وهو القياس الصريف املشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، لكن و املعلل 
ملشهور يف اللغة، ومن احملدثني من عرب عنه بـ " املعلول " وهو ضعيف التعبري بـ " املعلل " من أهل احلديث جاء على غري ا

.مرذول عند أهل العربية واللغة  

فيؤخذ من  والعلة يف اصطالح أئمة احلديث عبارة عن سبب غامض خفي قادح يف احلديث مع أن الظاهر السالمة منها
: شرطان ومها تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء احلديث ال بد أن يتحقق فيها  

. الغموض واخلفاء  
.والقدح يف صحة احلديث   

وال يكون الضعيف معالًال  فان اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غري قادحة فال تسمى عندئذ علة اصطالحاً 
. إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهراً بل العلة تنصرف   

: قد تطلق العلة على غري معناها االصطالحيو   

.طلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث وان مل يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً في  
 فمن النوع األول: التعليل بكذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو حنو ذلك. حىت لقد مسي الرتمذي النسخ علة .

وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم: من ومن النوع الثاين: التعليل مبخالفة ال تقدح يف صحة احلديث، كإرسال ما 
 احلديث الصحيح ما هو صحيح معلل.

 وأمحد املديين بن علي: أمثال بعلله والعارفون للحديث اجلامعون الكبار األئمة إال والتأليف فيه للكالم ينهض مل العلم وهذا
معرفة علل احلديث من ف والدارقطين والرتمذي، ي،الراز  زرعة وأيب الرازي، حامت وأيب شيبة، بن ويعقوب والبخاري، حنبل، بن

.جلهابذة اإال  يقف عليهاأجل علوم احلديث وأدقها ، ألنه حيتاج إىل كشف العلل الغامضة اخلفية اليت ال   

 كيف تدرك العلة ؟

:يستعني العلماء ىف الوقوف على العلل بأمور   



بكشف إرسال يف حديث رواه موصوالً  خطأ وقع تشري اىلع قرائن له م من الثقات تدرك العلة بتفرد الراوي ومبخالفة غريهف
.أو وقف يف حديث رواه مرفوعاً أو إدخاله حديثاً يف حديث أو غري ذلك من األوهام   

هو مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته، واملوازنة بني ضبطهم وإتقام، مث احلكم على و املنهج ىف معرفة املعلل 
. الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه اإلمام ابن املديينفيقول  علولةالرواية امل  

مثل حديث نفي قراءة البسملة يف وقد تقع العلة ىف االسناد و هو االغلب كالتعليل بالوقف و االرسال وقد تقع ىف املنت 
.الصالة  

ح ىف األسناد فقط ويبقى املنت صحيحاً ومثال ذلك وقد تقدح العلة ىف األسناد ىف املنت مثل حالة التعليل باألرسال وقد تقد 
حديث البيعان باخليار الذى رواة يعلي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر فقد وقع يعلي ىف الوهم و 
بن  احلديث عن عبد اهللا بن دينار و ليس عن عمرو فاملنت صحيح و ان كان ىف االسناد خطأ ألن كال من عمرو و عبد اهللا

إبدال ثقة بثقة صحة املنت  وان كان سياق اإلسناد خطأ .دينار ثقة وال يضري   

إقامة احلجة على دعواه قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي: معرفة علل احلديث ب العامل الذى إعل احلديث وأحياناً اليقوم 
وقيل له أيًضا:  من شخص ال يهتدي لذلكاهلام، ولو قلت للعامل بعلل احلديث من أين قلت هذا؟ مل يكن له حجة، وكم 

إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا مل يثبت فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامهك، فقال: هذا 
جيد، وهذا رج. أكنت تسأل عن ذلك، أو تسلم له األمر؟ قال: بل أسلم له األمر، قال: فهذا كذلك بطول االسة 

خلربة.واملناظرة وا  

وسئل أبو زرعة الرازي: ما احلجة يف تعليلكم احلديث؟ فقال: احلجة أن تسألين عن حديث له علة، فأذكر علته مث تقصد 
فيعلله، مث متيز كالمنا  -يعين الرازي-فتسأله عنه فيذكر علته، مث تقصد أبا حامت  -يعين حممد بن حممد بن وارة- ابن وارة 

نا خالفًا فاعلم أن كال منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة على ذلك احلديث، فإن وجدت بين
 هذا العلم، ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إهلام.

لذين العلماء اإهلام ) على ظاهرها فالعلم قائم على موازنة و نظر بني الروايات ف لمو ال تؤخذ هذه الكلمة ( ان هذا الع
اشتغلوا بعلل األحاديث مل يدعوا وسيلة من وسائل العلم باألحاديث، والبحث عن حقائق أمورها إال سلكوها عن طريق 

دل داللة ظاهرة على سعة تمجع الروايات ونقدها على حسب قواعدهم الدقيقة، واملوازنة بينها والكتب اليت ألفت يف العلل 
وامنا املقصود باألهلام هنا اخلربة العملية الىت جتعل اخلبري باألمر  قة أنظارهم يف النقدعلم هؤالء العلماء بالروايات، وعلى د

 حيكم علية بسرعة ودقة وقد ال تكون أدلتة حاضرة على لسانة ان سئل عنها .



لمؤلفات في علل الحديث:من ا  

ىي بن معني املتوىف سنة ثالث وثالثني من أقدم ما وصلنا من هذه املؤلفات كتاب "التاريخ والعلل" لإلمام احلافظ حي -1
 ومائتني.

ومنها كتاب "العلل" لإلمام علي بن املديين شيخ البخاري املتوىف سنة أربع وثالثني ومائتني. -2  

قال فيه احلافظ ابن كثري: ومن أحسن كتاب وضع يف ذلك وأجله وأفحله "كتاب العلل" لعلي بن املديين شيخ البخاري، 
عده يف هذا الشأن على اخلصوص.وسائر احملدثني ب  

." لإلمام أمحد بن حنبل ومعرفة الرجال ومنها كتاب "العلل -3  

وأمجع كتاب وأمشله يف هذا الباب كتاب "العلل الواردة يف األحاديث النبوية" لإلمام احلافظ الناقد علي بن عمر الدارقطين 
.ئهاملتوىف سنة مخس ومثانني وثالمثا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علم غريب الحديث

غريب يف اللغةال  
 يقال: غربت الكلمة غرابة إذا غمضت وخفيت معىن، وغرب الرجل يغرب غربا إذا ذهب وبعد.

قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب يف شرح معىن الغريب واشتقاقه أن الغريب من الكالم إمنا هو الغامض البعيد من الفهم  
 كالغريب من الناس.

يف متون األحاديث من ألفاظ غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماهلا أو لكوا من  ويراد به يف اصطالح العلماء: ما وقع 
 كالم العرب الضاربني يف البداوة، البعيدين عن املدن واألمصار.

 كانوا فيه تكلموا الذين وأغلب خباصة، احلديث وبأهل بعامة، العلم بأهل جهله يقبح احلديث علوم فنون من مهم فن وهو
 اإلمامني أمثال من واحلديث باللغة العلم بني اجلامعني العلماء من كانوا والبعض فيها، أئمة كانوا الذين اللغة أهل من

 قصر من منهم مث البسيت، اخلطايب اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان وأيب سالم، بن القاسم عبيد أيب اجلليلني
 الصحابة كالم يف الغريب فذكر عم من ومنهم -وسلم عليه اهللا صلى- النيب إىل املرفوعة األحاديث من الغريب على كالمه

.اجلميع على اهللا رضوان, والتابعني  

الحديث في الغريب منشأ  

لفاظ بل كان كالمة سهالً يفهمة كل من مسعة ولكن األومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب أستعمال العسري من 
م هلجات متعددة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث كل قوم بلسام و العرب مل تكن هلجتهم واحدة بل هل

يستعمل مصطلحام وأن كانت غريبة على مسامع اهل مكة و املدينة وهذا من حصافتة و حسن خلقة فكانت الوفود 
صحيحني لوفد من اليمن تأتية فيستعمل ىف خطابة معهم الفاظ يعرفوا و يستعملوا وأن غربت كقولة الذى ورد ىف ال

.ينهاهم عن الصيام وهم على سفر  سألوة عن الصيام ىف السفر "ليس من امرب امصيام يف امسفر"  

وكان الصحابة يعرفون اغلب ما نعتربة اليوم من الغريب بطبيعة بيئتهم فلما توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و دخل 
 الصحابة جيل بعد من جيل ووجد العريب اللسان يف العجمة دخلتمني بالعربية الناس ىف دين اهللا أفواجاً من غري املتكل

بدء اللحن ىف العربية و تغري لسان   ىف القرآن و السنة و العربية األلفاظ من الكثري معاين ومعرفة فهم عليه استعصى والتابعني
ديث تغيري لأللفاظ و بعض احلروف خطأ كثري من الناس و روى احلديث الكثري من غري العرب فكان ىف نقل بعض األحا

.غري مقصود واليقصد بة كذب وال حتريف وأن كان يعد تضعيفاً للراوى لعدم ظبطة  



 باللغة العلم يف التعمق احلديث حفظ إىل مجعوا الذين احلديث علماء ومن اللغة، علماء منفأستنهض هذا مهم الرجال 
 خفي هو ما فيها يبينون كتباً و صنفوا   لفاظ وىف تفسري غريب اللفظألقني من اكبري اجلهد ىف التثبت و التيفبذلوا   العربية

. العلم هذا فكان الفهم عن بعيد هو وما واحلديثية، القرآنية األلفاظ من وغامض  

 التثبت في القول في غريب الحديث

لتثبت وقد روى عن االمام أمحد كان السلف يتهيبون القول ىف غريب احلديث ويتثبتون يف البحث عن معاين كلماته أشد ا
.بالظن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قول يف أتكلم أن أكره فإين الغريب أصحاب سلواانه سأل ىف حرف منه فقال   

 اجلار: "حديث معىن عن األصمعي سئل فقد األحاديث، ألفاظ يف القول من يتحرجون كانوا أنفسهم اللغة علماء حىت
. اللزيق السقب أن تزعم العرب ولكن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث أفسر ال اأن: فقال" , بسقبه أحق  

 مؤلفات فى غريب الحديث 

 مث, هجرية ومائتني عشر سنة املتوىف املثىن بن معمر عبيدة أبو ذلك يف ألف من أول ان وقيلكتب غريب احلديث نادرة 
:ومن كتب غريب احلديث  األصمعي مث مشيل بن النضر  

.تاب "املغيث يف غريب احلديث" أليب موسى املديينك  

.كتاب "مجع الغرائب" لعبد الغافر بن إمساعيل بن أيب احلسني  

.ار اهللا حممود بن عمر الزخمشري جلكتاب " الفائق يف غريب احلديث"   

 

 

 

 

 

 



 علم ناسخ الحديث ومنسوخه

: يطلق النسخ يف اللغة على معنيني  
سخت الشمس الظل أي أزالته.األول مبعىن اإلزالة ومنه قوهلم ن   
( إنا كنا  تعاىلالثاين مبعىن النقل وذلك كقولك: نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إىل كتاب آخر ومن هذا املعىن قوله  

 نستنسخ ما كنتم تعملون ) . 
.حكما منه متقدما حبكم منه متأخر(رب العزة سبحانه ) والنسخ يف اصطالح األصوليني: رفع الشارع   

صود برفع احلكم أيقاف التكليف به كلياً فيختلف عن التخصيص ببيان امل و االستثنائات والرخص كقوله صلى اهللا واملق
.فأفطروا " فليس هذا نسخاً  لكم أقوى عليه وسلم "أنكم مالقوا العدو غدا والفطر  

ومن ال  , ومؤخرها ومقدمها بالروايات علم هلم الذين الكبار األئمة إال ملعرفته يتأهل والوفن صعب هام جداً  علموهو 
  . يعرف الناسخ من املنسوخ قد يقص حديث ويقضى ويفىت بناء علية وهو منسوخ بغرية

روى عن على بن أىب طالب رضى اهللا عنه انة سأل قاضياً أتعرف الناسخ من املنسوخ قال ال فقال هلكت وأهلكت  وقد 
 عن سئل أنه اليمان بن حذيفة عن وأسند عباس، ابن عن حنوه وأسند اآلثار نم واملنسوخ الناسخ" كتابه يف احلازمي أسنده
. عمر: قال ذلك؟ يعرف ومن: قالوا واملنسوخ، الناسخ عرف من يفيت إمنا: فقال شيء  

ر و روي عن الزهري أنه قال: "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا الناسخ من املنسوخ، وال يتأهل ملعرفته إال األئمة الكبا 
حىت قال االمام امحد البن الذين هلم علم بالروايات ومقدمها ومؤخرها" وكان من أهم من أملوا ذا العلم األمام الشافعى 

وارة عندما قدم من مصر أكتبت كتب الشافعى ؟ قال ال . قال فرطت ما علمنا امل من املفسر وال ناسخ احلديث من 
 املنسوخ حىت جالسنا الشافعى. 

ف النسخ ؟كيف يعر   

وكنت يتكم عن حلوم األضاحي فوق  بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها -1
 ثالث، فكلوا ما بدا لكم وادخروا، وكنت يتكم عن النبيذ إال يف سقاء فاشربوا يف األسقية كلها، وال تشربوا مسكرا) 

بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما: "كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتصريح الصحاىب كحديث جابر  -2
 ترك الوضوء مما مست النار", رواه أبو داود والنسائي عن جابر.

 وكقول أيب بن كعب: "كان املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم، مث أمر بالغسل", رواه أبو داود، والرتمذي وصححه



بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعا: "أفطر احلاجم واحملجوم" , رواه أبو داود، والنسائي، فقد ذكر ومنه ما عرف  -3
احتجم وهو حمرم صائم",  صلى اهللا عليه وسلم-اإلمام الشافعي أنه منسوخ حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: "أن النيب 

ة الوداع سنة عشر، وقد جاء يف بعض طرق حديث شداد أخرجه البخاري ومسلم، فإن ابن عباس إمنا صحبه حمرما يف حج
 بن أوس أن ذلك كان زمن الفتح, سنة مثان, وبذلك عرف التاريخ, وكان املتأخر ناسخا للمتقدم.

ومنه ما عرف بداللة اإلمجاع: كحديث قتل شارب اخلمر يف الرابعة، وهو ما رواه أبو داود والرتمذي من حديث معاوية  -4
ال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "من شرب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه".رضي اهللا عنه ق  

ورد نسخه يف السنة أيضا كما قال الرتمذي من رواية حممد بن  قال اإلمام النووي يف شرح مسلم: "دل اإلمجاع على نسخه
: "إن شرب اخلمر فاجلدوه، فإن شرب يف قال  صلى اهللا عليه وسلم إسحاق عن حممد بن املنكدر عن جابر، أن النيب 

بعد ذلك برجل قد شرب يف الرابعة فضربه ومل يقتله، وقال: وكذلك روى   صلى اهللا عليه وسلم الرابعة فاقتلوه"، مث أيت النيب 
  حنو هذا، قال: فرفع القتل، وكانت رخصة".  صلى اهللا عليه وسلم الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النيب 

 ونرمي النساء، عن نليب فكنا  وسلم عليه اهللا صلى  النيب مع حججنا إذا كنا: قال جابر حديث من الرتمذي هروا ماوما 
.غريها عنها يليب ال املرأة أن العلم أهل أمجع وقد الصبيان عن  

. فال نسخ ىف الضعيف و املوضوع  صحته، عرف إذا إال العمل ترك على باإلمجاععلى احلديث بالنسخ  حيكم الو    

من االدلة فال ينعقد االمجاع بطبيعته اال  غريه ناسخ وجود على أي ناسخ على يدل بذاته وامنا ينسخ ال اإلمجاعوكذلك فإن 
 بوجود أدلة قوية .

:من اهم الكتب املؤلفة ىف علم الناسخ و املنسوخ   

.كتاب "ناسخ احلديث ومنسوخه" للحافظ أيب بكر بن حممد األثرم   -1  

.احلديث ومنسوخه" للشيخ احملدث احلافظ أيب حفص عمر بن أمحد البغدادي املعروف بابن شاهني  كتاب "ناسخ  -2  

.وكتاب "االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار"لإلمام أيب بكر حممد بن موسى بن عثمان احلازمي اهلمذاين -3  

 

 

 



 علم مختلف الحديث ومشكله

ال عاملاً متبحر ىف احلديث والفقة و االصول النة يعاجل قضية شائكة وهى وهو من أهم وأجل علوم احلديث وال يقوم بة ا
مما يؤدى اىل طعن الطاعنني فيها من ناحية واىل إلتباس االمر على عموم  األحاديث بعض ظواهر بني تضاد أو تناقض

ع بينهما او برتجيح أحدمها املسلمني من اخرى اىل ان يبحث التناقض او التضاد عامل فيحل املسالة ويزيل االشكال باجلم
.على االخر    

 خمتلف احلديث يف اللغة:
خمتلف مأخوذ من االختالف ضد االتفاق ففي القاموس احمليط: "واختلف ضد اتفق", ويقال: ختالف القوم واختلفوا إذا 

 ذهب كل واحد منهم إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر.
.كل ما مل يتساو فقد ختالف واختلفف األمران واختلفا إذا مل يتفقا، و ويقال ختاللسان العرب البن منظور املصري:  ويف  

 خمتلف احلديث يف االصطالح:
أن يوجد حديثان أو أكثر متضادان يف املعىن ظاهرا فيوفق بينهما أو يعترب أحدمها ناسخا لآلخر أو يرجح أحدمها على 

 اآلخر.

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما ان يكون احلديث  واألختالف ىف احلديث حقيقة مرفوض  فأمنا احلديث حديث
 مث ليس: "قال أنه خزمية ابناألمام  عن نقل وقدمنسوخاً أو التعارض ظاهرى وليس حقيقى او أحد احلديثني غري صحيح 

."  بينهما له ألؤلف فليأتين ذلك من شيئا وجد ومن وجه، كل من متعارضان حديثان  

 دخول يصح فال, ما تكلم -وسلم عليه اهللا صلى-  النيب أن علم خربين وكل: "الباقالين بكر أبو  األصويل اإلمام قالو 
 أحدمها ونفي التعارض، ظاهرمها قولني أن علم مىت: "أيضا ويقول" متعارضني ظاهرمها كان وإن وجه، على فيهما التعارض
 وهذا خمتلفتني، صفتني على أو شخصني على أو ني،فريق أو زمانني، يف أما على واإلثبات النفي حيمل أنه اآلخر ملوجب

" . والبالغ الشرع تقرير من شيء يف -وسلم عليه اهللا صلى- مناقضته بإحالة العلم مع منه بد ال ما  

 مشكل الحديث 

هو مثل املختلف من احلديث ولكنة اعم فقد يكون سببه وجود تعارض بني حديثني أو أكثر، وقد يكون سببه كون 
أو الستحالة معناه أو ملخالفته حلقيقة من احلقائق املتعلقة باألمور  شكال يف معناه ملخالفته يف الظاهر للقرآن مثالً احلديث م

.الكونية اليت كشفت عنها العلوم واملعارف احلديثة كعلم الفلك، أو الطب  



وخصوص مطلق. فكل خمتلف يعترب مشكال، وليس كل مشكل يعترب من قبيل "خمتلف احلديث" فبينهما عموم  
:  بد منه يف "املختلف" و"املشكل"شرط الوهناك   

ا  إال إذا كان صحيحا أو حسنا يعين مقبوال حيتج به, أما إذ  من قبيل املشكلوهو أنه ال يعترب احلديث من قبيل املختلف وال
أما الضعيف والواهي  يكون املعول عليه هو الصحيح أو احلسن بقسميه كان ضعيفا أو موضوعا فال, ففي خمتلف احلديث

.والساقط واملوضوع فال يلتفت إىل شيء منها, وكذلك احلديث ال يعترب مشكال إال إذا كان صحيحا أو حسنا بقسميه  

 شيخ وكذا, األنواع من وعده, بابا "احلديث علوم" يف احلاكم له عقد وقد, من احلديث كماحمل فهو املعارضة من سلم ما ماأ
.النخبة يفابن تيمية  اإلسالم  

:ومن أمثلتة   

.غلول من صدقة وال طهور بغري صالة اهللا يقبل ال: وحديث   

.بالعشاء فابدءوا الصالة وأقيمت العشاء وضع إذا: وحديث   

.اإلسالم ىف شغار ال:  وحديث  

. احلقيقة على مقصودها الفاظة كل وليس ازاجم فية يكون عندما احلديث ىف والتناقض التعارض يظهر وقد   

 من أبلغ الكرمي والرسول,  البالغة علوم يف مقرر هو كما احلقيقة من أبلغ وااز,  موفور نصيب فيها للمجاز لغة ربيةعوال
 بأروع املقصود عن املعربة,  اازات من الكثري أحاديثه يف يكون أن عجب فال,  التنزيل من تنزيل وكالمه بالضاد نطق
لغ درجة بالغتة ادراكها بسهولة .وأن سببت أشكال ىف فهم من ال تب صورة  

 أو باللفظ خيرج ما وكل,  التمثيلية واالستعارة,  والكناية واالستعارة,  والعقلي اللغوي ااز يشمل ما: هنا بااز واملراد
.األصلية املطابقية داللتها عن اجلملة  

.حالية أم يةمقال قرائن كانت سواء,  عليه الدالة بالقرائن الكالم يف ااز يعرف و  

.واملعاين واجلمادات والطيور احليوانات إىل واحلوار الكالم فيه ينسب ما ذلك ومن  

 بييت بني« وحديث,  »اجلنة أار من كل والنيل، والفرات، وجيحان، سيحان،« الصحيح احلديث هنا حزم ابن ذكروقد 
 منقطعة قطعة الروضة تلك أن من اجلهل أهل يظنه ما على ليس احلديثان وهذان: قال مث,  »اجلنة رياض من روضة ومنربي

.وكذب باطل هذا اجلنة، من مهبطة األار هذه وأن اجلنة، من  



 األار تلك وأن. اجلنة إىل تؤدي فيها الصالة وأن,  لفضلها هو إمنا اجلنة من الروضة تلك كون معىن أن حزم ابن ذكر مث
 »اجلنة دواب من إا: «الضأن يف قيل وكما,  »اجلنة أيام من هذا: «الطيب ماليو  يف تقول كما,  اجلنة إىل أضيفت لربكتها
. »السيوف ظالل حتت اجلنة أن: «- السالم عليه - قال وكما  

.ظاهرها على ليست أا على احلس ضرورة ومن القرآن، من الربهان صح قد: حاديثاأل هذه يف حزم ابن يقول  

 مثال خمتلف احلديث : 

دن ممرض على مصح" وحديث: "فر من اذوم فرارك من األسد" , مع حديث: "ال عدوى، وال طرية، وال حديث: "ال يور 
.هامة وال صفر"    

، بعضها يثبت العدوى وبعضها ينفيها.رواها مسلم والبخارى  وهي أحاديث صحيحة  

ارض وهلم عدة مسالك ىف ذالك ياتى دور العلماء ىف العمل ىف التوفيق بني هذة األحاديث الىت "ظاهرها" التع وهنا  

أحدها: أن هذا احلديث: "ال عدوى ... " , جاء ردا ملا كان يعتقده أهل اجلاهلية من أن األمراض مؤثرة بنفسها، فبني هلم 
أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها وال بذاا، لكن اهللا تعاىل جعل خمالطة املريض ا  - صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

ا إلعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما يف غريه من األسباب, وهذا املسلك هو الذي سلكه اإلمام للصحيح سبب
 أبو عمرو بن الصالح يف كتابه "علوم احلديث" وقد تبعه على هذا التوفيق غريه، وقد سبقه إليه اإلمام البيهقي.

الة، ولكنه ينفي أن تكون مؤثرة بذاا، وهذا ال يتناىف وهذا املسلك هو أحسن املسالك وأوالها؛ ألنه ال ينفي العدوي أص
هو وما وصل إليه الطب احلديث من كون العدوى أصبحت أمرا مسلما، ويف الوقت ذاته فيه تصحيح للعقيدة، وهو أن 

د االختالط تأثري العدوى إمنا هو بإرادة اهللا تبارك وتعاىل، وإذا مل يرد اهللا تبارك وتعاىل ذلك مل حتصل العدوى مع وجو 
باملريض مرضا معديا وليس أدل على أن التأثري متوقف على إرادة اهللا تعاىل من أن بعض الناس خيتلطون بأهليهم املرضى 

 اختالطا يكاد يكون تاما ومع ذلك ال يتعدى إليهم املرض.
ي خيالطه شيء من ذلك بتقدير ثانيها: أن نفي العدوى باق على عمومه، واألمر بالفرار من باب سد الذرائع لئال يتفق للذ

اهللا تعاىل ابتداء ال بالعدوى املنفية, فيظن أن ذلك بسبب خمالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع يف احلرج فأمر بتجنبه 
.حسما للمادة، وهذا هو الذي اختاره احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة  

العدوى فيكون معىن قوله: "ال عدوى ... " , أي إال من  ثالثها: أن إثبات العدوى يف اجلذام وحنوه خمصوص من عموم نفي
اجلذام وحنوه، فكأنه قال: ال يعدي شيء شيًئا إال فيما تقدم تبيني له أنه يعدي، قاله ناصر السنة وقامع البدعة القاضي أبو 

 بكر الباقالين.



يبته، وتزداد حسرته، ويؤيده حديث: "ال رابعها: أن األمر بالفرار رعاية خلاطر اذوم؛ ألنه إذا رأى الصحيح تعظم مص
 تدميوا النظر إىل اذومني", قال السيوطي يف "التدريب" وفيه مسالك أخرى.

املتقدم من املتأخر, فإن كان كذلك كان املتأخر ناسًخا للمتقدمأما أن كان اجلمع بني احلديثني غري ممكن فأن عرف   

نسلك مسلك الرتجيح فنأخذ بالراجح وندع املرجوح. وأما أن ال يعلم املتقدم من املتأخر فحينئذ  
والرتجيح يكون بصفات الرواة أي كون رواة أحدمها أتقن وأحفظ وحنو ذلك مما سيذكر، وكثرم يف أحد احلديثني دون 

 اآلخر.

الرتجيحات. وقد بينها اإلمام السيوطي يف "تدريب الراوي" بيانا حسنا، وأرجعها إىل سبعة أقسام كل قسم يضم وجوها من  
 القسم األول: الرتجيح حبال الراوي وذلك بوجوه:

وهو اإلمام النووي، ألن احتمال الكذب والوهم على  -يريد صاحب التقريب- أحدها: كثرة الرواة كما ذكره املصنف 
 األكثر أبعد من احتماله على األقل.

الكذب والوهم فيه أقل. ثانيها: قلة الوسائط: أي علو اإلسناد حيث الرجال ثقات؛ ألن احتمال  
ثالثها: فقه الراوي سواء أكان احلديث مرويا باملعىن أو اللفظ؛ ألن الفقيه إذا مسع ما ميتنع محله على ظاهره عنه حىت يطلع 

 على ما يزول به اإلشكال خبالف العامي.
نه غريه.رابعها: علمه بالنحو، ألن العامل به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل، ما ال يتمكن م  
 خامسها: علمه باللغة أقول: ألن العامل باللغة عامل مبواقع اخلطاب واألساليب من غريه.

 سادسها: حفظه، خبالف من يعتمد على كتابه.

 سابعها: أفضليته يف أحد الثالثة بأن يكونا فقيهني، أو حنويني، أو حافظني وأحدمها يف ذلك أفضل من اآلخر.
تنائه باحلديث واهتمامه به.ثامنها: زيادة ضبطه، أي اع  

الكذب كما متنعه من ذلك التقوى. تاسعها: شهرته؛ ألن الشهرة متنع اإلنسان من  
كونه ورعا.  -10  
أو حسن االعتقاد أي غري مبتدع. -11  
وجليسا ألهل احلديث. -12  
وغريهم من العلماء. -13  
أو أكثر جمالسة هلم. -14  
أو ذكرا. -15  



أو حرا. -16  
ر النسب.أو مشهو  -17  
أو ال لبس يف امسه حبيث يشاركه فيه ضعيف، وصعب التمييز بينهما. -18  
أو له اسم واحد وكذلك أكثر ومل خيتلط. -19  
أو له كتاب يرجع إليه. -20  
ته أو الروية عنها إن قلنا ما.أن تثبت عدالته باإلخبار خبالف من تثبت بالتزكية أو العمل برواي -21  
من زكاه، ومعارضه مل يعمل به من زكاه.أن يعمل خبربه  -22  
أو يتفق على عدالته. -23  
أو يذكر سبب تعديله. -24  
أو يكثر مزكوه. -25  
أو يكونوا علماء. -26  
أو كثريي الفحص عن أحوال الناس. -27  
 يعين يف-ملن أصبح جنبا  -صلى اهللا عليه وسلم-أن يكون صاحب القصة كتقدمي خرب أم مسلمة زوج النيب  -28

على خرب الفضل بن العباس يف منعه؛ ألا أعلم منه به. -رمضان  
: أن يباشر ما رواه.29  
: تأخر إسالمه، وقيل عكسه لقوة أصالة املتقدم ومعرفته، وقيل: إن تأخر موته إىل إسالم املتأخر مل يرجح بالتأخري 30

لى رواية املتأخر رجح.روايته عنه، وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة ع الحتمال تأخر  
كونه أحسن سياقا واستقصاء حلديثه، أو أقرب مكانا، أو أكثر مالزمة لشيخه.  -31  
أو مسع من مشايخ بلده. -32  
أو مشافها مشاهدا لشيخه حال األخذ. -33  
عىن.أو ال جييز الرواية بامل -34  
أو الصحايب من أكابرهم. -35  

: اين: الرتجيح بالتحمل وذلك بوجوهالقسم الث  
بله، أو بعضه بعده الحتمال أحدها: الوقت فريجح منهم من مل يتحمل حبديث إال بعد البلوغ على من كان بعض حتمله ق

 أن يكون هذا مما قبله واملتحمل بعده أقوى لتأهله بالضبط.
ثانيها وثالثها: أن يتحمل حبدثنا، واألخر عرضا، أو عرضا واآلخر كتابة أو مناولة أو وجادة أقول وذلك على أن أعلى أنواع 

 التحمل السماع مث العرض مث ما بعده.



: ية الرواية وذلك بوجوهرتجيح بكيفالقسم الثالث: ال  
 أحدها: تقدمي احملكي بلفظه على احملكي مبعناه واملشكوك فيه على ما عرف أنه مروي باملعىن.

 ثانيها: ما ذكر فيه سبب وروده على ما مل يذكر لداللته على اهتمام الراوي حيث عرف سببه.
ن ال ينكره راويه وال يرتدد فيه.ثالثها: أ  

االتصال كحدثنا ومسعت. أن تكون ألفاظه على -4  
أو اتفق على رفعه. -5  
أو وصله. -6  
أو مل خيتلف يف إسناده. -7  
أو مل يضطرب لفظه. -8  
أو روى باإلسناد وعزى ذلك لكتاب معروف. -9  

أو عزيز واآلخر مشهور. -10  
:الرتجيح بوقت الورود وذلك بوجوه القسم الرابع:  

على الدال على الضعف،   -صلى اهللا عليه وسلم-الدال على علو شأن املصطفى أحدها وثانيها: بتقدمي املدين على املكي و 
.كبدأ اإلسالم غريبا  ، مث شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا. 

كان يغلط يف أول أمره زجرا عن   -صلى اهللا عليه وسلم- ثالثها: ترجيح املتضمن للتخفيف، لداللته على التأخر؛ ألنه 
, وغريمها  ، وابن احلاجب ، ورجح اآلمدي ، واملنهاج للتخفيف، كذلك قال صاحب احلاصل عادات اجلاهلية، مث مال

مث شرعت العبادات شيئا   جاء أوال باإلسالم فقط -صلى اهللا عليه وسلم-عكسه, وهو تقدمي املتضمن للتغليظ؛ ألنه 
 فشيئا.

هر تأخرا.رابعها: ترجيح ما حتمل بعد اإلسالم على ما حتمله قبله أوشك؛ ألنه أظ  
 خامسها وسادسها: ترجيح غري املؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي: والرتجيح ذه الستة أي إفادا للرجحان غري قوية.

 القسم اخلامس: الرتجيح بلفظ اخلرب، وذلك بوجوه:

ترجيح اخلاص على العام. -1  
أفراده. والعام الذي مل خيصص على املخصص لضعف داللته بعد التخصيص على باقي -2  
واملطلق على ما ورد على سبب. -3  
واحلقيقة على ااز. -4  
وااز املشبه للحقيقة على غريه. -5  



. والشرعية على غريها -6  
والعرفية على اللغوية. -7  
على اإلضمار. -أي عن اإلضمار-واملستغين  -8  
وما يقل فيه اللبس. -9  

وما اتفق على وضعه ملسماه. -10  
لعلة يعين على غري املومئ.واملومئ ل -11  
واملنطوق يعين على املفهوم. -12  
ومفهوم املوافقة على مفهوم املخالفة. -13  
واملنصوص على حكمه مع تشبيهه مبحل آخر. -14  
واملستفاد عمومه من الشرط واجلزاء على النكرة املنفية. -15  
أو من اجلمع املعرف على من، وما. -16  
جلنس املعرف.أو من الكل وذلك من ا -17  
وما خطابه تكليفي على الوضعي. -18  
وما حكمه معقول املعىن. -19  
وما قدم فيه ذكر العلة. -20  
أو دل االشتقاق على حكمه. -21  
واملقارن للتهديد. -22  
وما ديده أشد. -23  
واملؤكد بالتكرار. -24  
والفصيح. -25  
وما بلغة قريش. -26  
جهني أو أكثر.وما دل على املعىن املراد بو  -27  
وبغري واسطة. -28  
.2وما ذكر معه معارضه, كـ: "كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها"  -29  
والنص يعين على غري النص. -30  
والقول يعين على الفعل. -31  
وقول قارنه الفعل. -32  



أو تفسري الراوي. -33  
وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم. -34  
وما فيه زيادة. -35  

:ادس: الرتجيح باحلكم، وذلك بوجوهالقسم الس  

 أحدها: تقدمي الناقل عن الرباءة األصلية على املقرر هلا وقيل عكسه.
 ثانيها: تقدمي الدال على التحرمي على الدال على اإلباحة والوجوب.

 ثالثها: تقدمي األحوط.
 رابعها: تقدمي الدال على نفي احلد.

جي:القسم السابع: الرتجيح بأمر خار   
كتقدمي ما وافقه ظاهر القرآن.  -1  
أو سنة أخرى. -2  
أو ما قبل الشرع. -3  
أو القياس. -4  
أو عمل األمة. -5  
أو اخللفاء الراشدون. -6  
أو معه مرسل آخر. -7  
أو منقطع. -8  
أو مل يشعر بنوع قدح يف الصحابة. -9  

أو له نظري متفق على حكمه. -10  
أو اتفق على إخراجه الشيخان. -11  

، ومث مرجحات أخر ال تنحصر، ومثارها غلبة الظن. قال اإلمام السيوطي: فهذه أكثر من مائة مرجح  

قال اإلمام احلافظ ابن حجر يف "النخبة وشرحها" مع التوضيح: "فإن أمكن الرتجيح تعني املصري إليه، وإن مل ميكن الرتجيح 
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الرتتيب: فلم يتعني املصري إليه. بل يتوقف احلكم ال له وال عليه،  

فاعتبار الناسخ واملنسوخ. -2اجلمع إن أمكن.  -1  
فالرتجيح إن تعني. -3  
مث التوقف عن العمل بأحد احلديثني حىت يظهر حكمه ويتبني أمره، والتعبري بالتوقف أوىل من التعبري بالتساقط وذلك  -4



دليلني إذا تعارضا تساقطا أي تساقط حكمهما؛ ألن خفاء ترجيح أحدمها على اآلخر على ما اشتهر على األلسنة من أن ال
إمنا هو بالنسبة إىل املعترب يف احلالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغريه ما خفي عليه واهللا أعلم. وصدق اهللا حيث قال: 

ري الئق.}, وأيضا فإن التعبري بالتساقط عن األدلة الشرعية غعليم علم ذي كل وفوق{  

 يف وقضاياه العلم هذا مسائل من الكثري يوجد كما قيمة، كتبا احلديث خمتلف علم يف وغريهم احملدثون العلماء ألف وقد
 اإلمام وشرح, البخاري صحيح على الكرماين وشرح مسلم، لصحيح النووي اإلمام كشرح وذلك احلديث شروح كتب

 وشرح", البخاري صحيح بشرح الباري فتح" اجلليل الكتاب يف خاريالب لصحيح حجر بن علي بن أمحد الكبري احلافظ
 املباحث من الكثري شروحهم ضمنوا فقد", القاري عمدة: "القيم كتابه يف البخاري لصحيح العيين الشيخ العالمة اإلمام

 يف احملدثون علماءال ذكره ما على يريب شروحهم يف ذكروا وما بعضا، بعضها ظاهرها خالف اليت باألحاديث تتعلق اليت
.الكتب هذه أشهر ومن", مصطلحه"و" أصوله"و" احلديث علوم" كتب  

وأن ظن البعض انة ليس كتاباًمستقالً وأمنا جزء من اجزاء كتابة أختالف احلديث للشافعى وهو أول ما ألف ىف هذا العلم (
., تأويل خمتلف احلديث ألبن قتيبة , مشكل االثار ألىب جعفر الطحاوى )األم  

 اما التعارض بين السنة النبوية المشرفة و غيرها فيكون فى أنواع هى :

:التعارض بين السنة النبوية والقرآن الكريم   

أوجه ثالثة على القرآن مع والسنة" : "املوقعني إعالم" يف القيم ابن قولي  

.وتضافرها األدلة توارد باب من احدالو  احلكم على والسنة القرآن توارد فيكون وجه، كل من له موافقة تكون أن: أحدمها  

.له وتفسريا بالقرآن أريد ملا بيانا تكون أن: الثاين  

 فال األقسام، هذه عن خترج وال. حترميه عن سكت ملا حمرمة أو إجيابه عن القرآن سكت احلكم موجبة تكون أن: الثالث
.ما بوجه القرآن تعارض  

بالكتاب ثابت االرث ىف حقة ان والعام) قتله الذي أباه يرث ال لقاتلا(  القرآن عام لتخصص النبوية السنة تاتى فقد   

 كموأمهات(  مطلق الكتاب ىف بينما الرضاع عالقة لتكون مشبعات رضعات مخس كتحديد القرآن ىف املطلق السنة تقيد وقد
)  ضاعةالرّ  من كموأخوات كمأرضعن الاليت  



 قال ما لعائشة ذكرت عمر مات فلما:  عباس ابن قال:  البخاري يفالة اما ان يكون هناك تناقض بني الكتاب والسنة ومث
 ببكاء املؤمن يعذب اهللا إن اهللا رسول ماحّدث!  واهللا ال عمر اهللا يرحم فقالت ، عليه أهله ببكاء يعذب امليت إن:  عمر
) وال تزر وازرة وزر أخرى: (  آنالقر  حسبكم:  وقالت ، عليه أهله ببكاء عذاباً  الكافر يزيد اهللا إن:  قال ولكن ، أحد  

فهذا حمل البحث و التدقيق فتنتقد الرواية ان تعارضت مع أصول الشريعة و حمكم الكتاب ان كانت صحيحة السند وينظر 
هل ىف االمر نسخ أو ختصيص مث جتمع االدلة االخرى ىف املسألة حىت ينجلى غموضها ويندفع التعارض كما ىف قول أم 

وهذا العمل ذو طبيعة أصولية يشرتك فية علماء أصول الفقة والفقهاء بنسبة أكرب من علماء احلديث  املؤمنني عائشة  

 تعارض السنة والعقل 

يقال أحياناً أن هذا احلديث غري مقبول عقالً واحلقيقة ان أغلب ما يدعى من تعارض بني النقل والعقل ىف حقيقتة تعارض 
عارضة عقلية فعًال فيعارض املخالف النص برأيه الشخصى املبىن على أجتهادة و بني النقل و هوى املعرتض وذوقة ال م

 معرفتة احملدودة بينما التعارض مع العقل حقيقة يكون مبخالفة احد قوانني العقل الثالث الىت صنفها ارسطوا 

هما إختلفت صفاته العرضيه الشئ الشئ الواحد هو ذاته بصفاته االساسيه م..  الذاتية أو اهلوية قانون هو : األول القانون
الواحد الميكن ان يوصف بصفه ونقيض الصفه يف نفس الوقت الشئ الواحد اما ان يوصف بصفه او نقيض الصفه وال 

  وسط بني النقيضني

 صورة هو.. فال ميكن ان يكون الشىء موجوداً وغري موجود ىف نفس الوقت و  التناقض عدم قانون هو:  الثاىن القانون
  اهلوية لقانون بةسال

 لقانون شرطية صورة هوو  فال شىء يتوسط الوجود وعدم الوجود املرفوع الثالث أو املمتنع وسطال قانون هو:  الثالث القانون
  التناقض عدم

وهلذا فاغلب ما يقال من تعارض بني السنة والعقل غري حقيقى فالتعارض يثبت بأثبات التناقض بني الرواية و غريها من 
لة الشرعية املعتربة مبا الميكن مجعة وهنا يكون حمل عمل أهل اصول الفقة ىف التعادل والرتجيح بتفصيل كبري ليس هنا االد

 حملة .

أما التعارض بني احلديث أو مقتضاة و احلقائق العلمية او احلس  واملشاهدة فهذا خمتلف احلديث الذى سبق وعرضنا له و 
.ك أشكالة وااء غموضة و التباسة مناهج العلماء ىف التعامل معه لف  

 



 شبهات وأشكاالت حول السنه النبوية المطهرة

 

فيما سبق عرضنا واحلمد هللا اجبديات علوم احلديث باختصار وأظنه ىف ثنايا العرض متت االجابة عن العديد من االسئلة 
 املطروحة حول السنه النبوية و علومها .

.مواضيع رئيسية  ثالثةت حول السنه ىف و عادة ما تصنف االشكاالت و الشبها  

و دخول املوضوعات ىف كتب الصحاح .ثبوت السنه النبوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

.حجية السنه النبوية ىف التشريع و وجوب العمل ا   

 التعارض بني السنه و الكتاب و العلم .

ىف حفظ احلديث و تنقيتة جيالً بعد جيل اية البراز جهود السلف وحىت ال يتكرر الكالم بال داعى ففيما سبق وعرض الكف
من املوضوعات وان كانا ال نقطع بأن كتاب بعينة أستوعب الصحيح أو التزمة فال شك ىف اى حديث اوردة اال أن 

 واما املشكوك ىف صحتة ىف هذه الكتب ال يعدوا نسبة غاية ىف الضئالة سواء كان الشك من جهة السند او جهة املنت
التعارض بني االحاديث و بعضها و بينها وبني القرآن الكرمي و العلم احلديث فهذة مواضيع علم خمتلف احلديث الذى سبق 

وعرفنا بة و أن كان العمل بة يتطلب قدراً كبرياً من الدراية بالعلوم الشرعية وال يتصدى لة اال الفطاحل من اهل العلم 
.بهم و رفع هذه االشكاالت بغري االكتفاء بالقاء التهم و التشنيع على أصحاب الشبهاتوالذين جيب عليهم القيام بواج  

:واما حجية السنه النبوية املشرفة فهذا من اكثر ما يثار ىف هذه االيام و هو بناء على ادعائني   

.االول : الطعن ىف حجية السنة النبوية بدعوى التارخيية   

قرآنيني .نبوية بدعوى عدم لزومها ابتداء وهى دعوى الالثاىن : الطعن ىف حجية السنة ال  

فهى وأن كانت تبدوا حديثة ظهرت تأثراً مبا ساد ىف الغرب أن الىت تشمل القرآن الكرمي والسنه النبوية وأما دعوى التارخيية 
طاا موجه اليهم أحكام التوارة و االجنيل فقدت حجيتها لتباعد الزمان و أا كانت مقصورة على أهل هذا الزمان خ

.املعتزلة  بعض أفراد االسالمى خاصة عندرتاث فحسب دون غريهم اال ان هلا أصول ىف ال  



اال ان النصوص تواترت على أن األسالم هو أخر االديان و وان كنا نسلم أن من االنبياء من كانت رسالتة لقومة خاصة 
النبيني نذيراً للعاملني فإن كان جيوز القول بتارخيية االحكام القرآن هو أخر الكتاب و حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت 

 الشرعية ىف االمم السابقة فكيف تقبل ىف شإن االسالم و هو أخر االديان ؟ 

وقد أنقطعت  فهل يستقيم أن يهب رب العزة سبحانة ألهل زمان تنظيماً تشريعياً متكامًال ويرتك االخرين لألهواء بال هدى
؟  ى الرساالت و الوح  

تلك االحكام الىت تتغري هى تلك  لكننعم هناك من االحكام ما يتغري بتغري الزمان و ال ينكر هذا من أهل العلم أحد و 
املرتبطة أرتباطاً شرطياً بظروف بعينها لتحقيق مقاصد معينة فيكون التغري ىف الفتوى حسب املصلحة و تتغري االحكام 

ما أيقاف العمل حبكم شرعى لضرورة أو حاجة شرعية أقتضتة فهذة الرخص وليست إا و القائمة على العرف والعادة بتغريمه
وأمنا تطبيقاً لألحكام الشرعية ىف الرخص و تتبع املصاحل الشرعية و سد الزرائع وحتقيق املقاصد .تغيري ىف احلكم الشرعى   

تجاوزها و يقضى ىف أمر مبا يشتهى و لكن ىف وهذا كله بناء على منهجية مدعومة باالدلة الشرعية ال يستطيع جمتهد أن ي
املقابل جند القائلني بدعوى التارخيية يفتقدون هذه املنهجية بل يكتفون بالقول بأن هذا احلكم أو ذاك ال يالئم متطلبات 

ن تكون بل جمرد التشهي واالراء الشخصية والىت يراد ا االواقع و روح العصر ! بال معيار واضح ملا يسمى روح العصر 
 حاكمة على الكتاب والسنه ! 

فبينما يستند أهل الفقة واألصول اىل ادلة شرعية مبنهجية متماسكة للوقوف على الفتوى املالئمة للواقع حبسب رؤيتة 
ة الواسعة ىف أطار املقاصد الشرعية يريد هؤالء (سواء أدركوا هذا ام ال ) أن جيعلوا أنفسهم حكاماً على شرع اهللا فينتقون من

 ما يسرى عليهم وما يهملونة النه ال يعجبهم ! 

فاألعرتاض على حديث ما أما يكون بسبب اشكال ىف فهمة يظهر تعارضاً بينة وبني غرية من االدلة الشرعية او الفطرة 
أن يكون  السوية او العلم أخل وهذا يبحث و يدقق سنداً ومتناً و جيمع مع غرية من االدلة حىت يظهر احلق ىف املسألة . أو

االشكال ناتج عن أعرتاض على حكم شرعى يستند هلذا احلديث يتسبب تطبيقة ىف أيقاع الناس ىف احلرج لظروف الواقع 
وهنا تنطبق قاعدة رفع احلرج فال يفىت باحلكم االصلى الثابت وامنا بغرية اكثر مالئمة وكتب الفقة و الفتاوى مليئة ذا ىف 

 العصور املختلفة .

 فليس لة مربر من عقل أو من شرع .مل السنه بالكلية بدعوى التارخيية فهذا تعنت واضح ال يستساغ أما ان  

من أهل الدين بدون مراعاة هلا وان كنا أحقاقاً للحق البد ان نقف أمام ظواهر وقضايا عديدة جند فيها من يتصدى 
فكان تعنتهم سبباً لخالف السائغ ىف املسألة حال وجودة ودون اعتبار لللظروف الواقعية واالختالفات بني البلدان واالزمان 



وال بد لنا هنا ان نذكر قول األمام علي (حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن ىف أزاغة البعض عن الطريق املستقيم بدون قصد 
 يكذب اهللا ورسوله ) .

مية حيث كان أهل السنه يردون باحلديث أما دعوى عدم حجية السنة أساساً فالشاهد أا بدئت مع ظهور الفرق االسال
فبدئوا بتاويل اآلحاديث تأويالت غري سائغة و وضع بعضهم أحاديث   على تاويالم للكتاب حسب ما يوافق مذاهبهم

كذباً تدعيماً ملذاهبهم مث طعنوا ىف الرواة واخرياً ذهب أفراد منهم اىل أنكار السنه وعدم االحتجاج ا ومثل هؤالء من رد 
 ، فعال أَو كان قوال ، وسلم عليه اهللا صلى النيب حِديث كون أنكر من َأن اهللا رمحكم اعلمواليهم االمام السيوطى قائًال (ع

من مث عادت هذه الدعوى للظهور ىف العصر احلديث )  األسالم دائرة عن وخرج كفر حجة األصول ىف املعروف بشرطه
 ضمن ما نشهد من صعود لألهواء .

بالعديد والعديد من االدلة الىت تقطع حبجية هؤالء سواء كانوا افراداً ىف اول االمر أم مجاعات كاملسماة القرآنني  وقد رد على
 السنه كالكتاب ومن هذه االدلة :

.)  املبني البالغ رسولنا على أمنا فاعلموا توليتم فإن واحذروا الرسول وأطيعوا اهللا وأطيعوا: ( تعاىل قوله  

.)  اهللا أطاع فقد الرسول يطع من(  تعاىل قوله و  

.)  العقاب شديد اهللا إن اهللا واتقوا فانتهوا عنه اكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما(  تعاىل وقوله   

.)  ترمحون لعلكم الرسول وأطيعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا(  تعاىل وقوله   

 تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم يف جيدوا ال مث بينهم شجر فيما حيكموك حىت يؤمنون ال وربك فال( تعاىل وقوله
 (.   

 فقد ورسوله اهللا يعص ومن أمرهم من اخلرية هلم يكون أن أمرا ورسوله اهللا قضى إذا مؤمنة وال ملؤمن كان وما(  تعاىل وقوله
.)  مبينا ضالال ضل  

 ذا عليكم يقول أريكته على شبعان رجل يوشك أال ه،مع ومثله الكتاب أوتيت إين أال: يكرب معد بن املقدام حديث ويف
.األلباين وصححه داود أبو رواه. فحرموه حرام من فيه وجدمت وما فأحلوه حالل من فيه وجدمت فما القرآن  

.مسلم رواه. مناسككم عين لتأخذوا: قوله كذلك   

.البخاري رواه. أصلي رأيتموين كما صلوا: وقوله  



فكيف نعرف مواقيت الصالة و كيفية أدائها و عدد ركعاا و كيفية الزكاة و مقاديرها وأوقات  و أن مل تكن السنه حبجة
 وجوا ونصاا وكيفية السعى و الطواف و عدد أشواطة ىف احلج والعمرة ؟ 

صعب وغري ذلك الكثري من االدلة القاطعة الىت جتعل االدعاء القائل بعدم حجية السنه خالفاً لالمة من سلف وخلف 
التفهم فأمنا ذلك االدعاء يعىن ىف النهاية ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم (معاذ اهللا )  قد خدع صحابتة و افهمهم على 

وال يستقيم أعتقاد مثل هذا مع البقاء ىف دين االسالم . و سكت على اعتقادهم هذا غري احلقيقة أن سنته ملزمة للمسلمني  

بة اىل اليوم مجيعهم وقعوا ىف سوء الفهم عدا تلك القلة الشاذة الىت تدعى عدم حجية أو أن امة االسالم من عهد الصحا
 السنه ! وهذا ما ال يقبلة عقل متزن وال نفس سوية .

 الرسول اجرتحة ما هو بل الوحى من ليس هو ما السنة فمنأن كان من السنه ما ليس مبلزم وهو ما يعرف بسنن العادات  و
 وىف النخل تأبري ىف كقولة منة اجتهاد هو ما منها و املالبس و العطور و والشراب الطعام من بحي كما البشرية بصفتة
 و املواريث كفروض التشريعية بالسنهيساوى  والحكم هذا  يعمم ال ولكن فيه مراء وال معروف وذلك بدر ىف اجليش منزل

الىت وان جاز للمرىء أن ال يقوم ا من غري تثريب وال  وال سنن األستحباب ذلك غري و الزكاة انصبة و النساء من احملرمات
 أمث فإن ىف قيامة ا ثواب الطاعات ورفع الدرجات .

 وأخرياً ..

عدد  حممد سيدنا على اهللا صلىفهذا ما حضر وتيسر واحلمد هللا رب العاملني كما ينبغى جلالل وجهه و عظيم سلطانة و 
.ة خلقة ورضا نفسه و زنه عرشة ومداد كلمات  

 أمحد فتحى سليمان 

 للتعليقات و التصويبات و مشاركة الكتاب أن وجدتة نافعاً 

https://goo.gl/gx0Jhz 
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